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Wieczór drzewami na sennym wietrze gwarzy,
w gałęziach szepce płaczliwe tajemnice —

Zgon

Jakieś chyboca sie serca u niebieskich witraży,

ś. p. Ignacego Daszyńskiego

zaklęte w poblask gwiazd: — w bieliste gromnice.
W ulewie łez, lak w cichym, jesiennym deszczu
błyskoca białych świec dalekie różańce —
modlitwy swoje liście szemrzą, szeleszczą*
szumllwym chrzęstem i zadumliwym tańcem.
Ida cmentrzem duchy: ojce, praolce, —
a ran bukiety na piersiach krwią sie kłada, —
płoną cmentarze, — rozświetlone ogrojce
w ofierze cichym i zaduszkowym dziadom.

KATOWICE. 31 b. m. o godz. 2 w neey
w Bystrej na Śląsku', zmarł, przeżywszy lat
70 Ignacy Daszyński, b. marszałek Sejmu,
jeden z najwybitniejszych przywódców ru
chu robotniczego w Polsce.

% I-'

Rząd hiszpański opuścił Madryt!
PARYŻ. — Kierownikiem sztabu obro*
ay Madrytu został mianowany generał so
wiecki Gorew, dotychczasowy attache woj
skowy przy ambasadzie sowieckiej w Ma
drycie.
Mianowanie Gorewa naczelnym wodzem
wojsk czerwonych pod Madrytem poprze
dziła burzliwa konferencja z premierem
Largo Caballero, który godził się jednie na
to. aby Gorew był doradca sztabu czerwo
nej milicji. Ostatecznie jednak Rosenberg
przeforsował stanowisko Moskwy i Go
rew został przedstawiony sztabowi milicji
czerwonej, jako naczelny dowódca. Kilku
czerwonych generałów sprzeciwiło się tej

nominacji. Zostali oni natychmiast areszto"
wani.
Premier Caballero, przedstawiając gen.
Gorewa w głównej kwaterze wojsk rządo
wych. oświadczył, że między Madrytem a
Moskwą istnieje nie tylko jedność poglą
dów. ale i braterstwo broni.
Gorew jest jednym z najmłodszych ge
nerałów sowieckich i skończył wyższą
szkołę wojenną w Moskwie. Podczas re
wolucji Gorew odznaczył się przy obronie
Carycyna przed wojskami białych, a pod
czas wojny polsko — sowieckiej stał na
czele wojsk, które zdobyły Grodno.

KORDOBA. Tutejsza radiostacja ogła
sza komunikat, że na froncie Soria Guadala
jara wojska Powstańcze posunęły się na
przód. Oddziały powstańcze znajdują się w
pobliżu Escurial. który ma być zajęty sztur
mcm bez uprzedniego bombardowania.

400 oficerów wymordowano
w Cartagenie

SEWILLA. Kapitan marynarki Armada don
Alberto Casso, t óremu udało się zbiec szczę
śliwie z Cartage 3y do Sewilli, zakomunikował
władzom miejscowym o strasznej rzezi, doko
nanej ostatnio pl ez sowiet marynarzy w Car
tagenie. Cartage] », jako wielka baza marynar
ki wojennej, posi ziała zawsze dużą ilość ofice
rów, którzy z eh filą powstania zostali natych
miast aresztowani i uwięzieni na okrętach, sto
W MADRYCIE PANUJE PANIKA,
w porcie Kilka dni temu 400 oficerów
która zwiększona została przez ponowny jących
przetransportowali, na stary krążownik „Espanalot samolotów powstańczych, które tym na 3“, wywieziono na pełne morze, pomordowa
razem bombardowały ulice miasta. Kilka no i wyrzucono do wody.

Kontrofensywa czerwonych załamana

PARYŻ. — Rozpaczliwa kontrofensywa
zar?ądzPna Przez rząd madrycki, która mia
la być śmiertelnym ciosem dla wojsk pow
stanczych szturmujących Madryt,, na nie
których odcinkach już się załamała, przyno bomb spadło na ulice oraz ma plac św. Do
szyć klęskę wojskom rządowym.
Po rozbiciu milicji na odcinku Sesena, minika. Według iinformacyj madryckich
wojska powstańcze szybkimi marszami ZGINĘŁO WSKUTEK WYBUCHU BOMB
41 OSÓB. A 130 ODNIOSŁO RANY.
zbliżają się do lotniska madryckiego Ge
tafe.
*
*
LA CORUNA. Radiostacja Podała
WARSZAWA. W związku ze sfinalizowa
wczoraj wieczorem wiadomość, że cały niem międzynarodowego porozumienia kokso
W Krakowie wyznaczcie sobie
rząd opuścił Madryt. W stolicy pozostał je wego, a także ze sprawą eksportu polskiego wę
miejsce spotkania
dynie Caballero.
gla udał się do Paryża i Londynu dyrektor de
.
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Więc kto zwycięża?
MADRYT. Ministerstwo wolny ogłosi
fo komunikat, według którego na froncie
północnym prawe skrzydło wojsk rządo
wych posuwa się naprzód. W Oviedo woj
ska rządowe zajmują kilka ulic miasta. Na
froncie aragońskim oddziały powstańcze,
które usiłowały atakować pozycje wojsk
rządowych, zostały odparte z dużymi stra
tami

Ignacy Daszyński przebywał przez ostat
nich 5 lat stale w Domu Zdrowia w Bystrej.
W ostatnich miesiącach stan zdrowia jego
pogorszył się znacznie. Żona przebywała
przez cały czas z Ignacym Daszyńskim w sa
natorium a w ostatnich miesiącach czuwała
stałe przy jego łożu aż do chwili jego zgonu,
który nastąpił o godz. 2 w nocy z piątku na
sobotę. Zwłoki zmarłego będą przewieziona
samochodem z Bystrej do Krakowa, gdzie
odbędzie się pogrzeb w poniedziałek lub we
wtorek. Dokładny termin nie został jeszcze
ustalony.

Pogoda na niedzielę
WARSZÄWA. Pogoda o zachmurzę*
riu naogól dużym z drobnymi deszczami w
zachodnich dzielnicach Polski. Rankiem
mglisto, nocą przymrozki, w ciągu dnia
temperatura od 6 do 8 stopni. Najpierw
słabe, potem umiarkowane wiatry połudn owo-zachodnie.

Specjalne śniadanie duże zł. 0,90,

male zi. 0,70.

NAJLEPSZA KAWA! — Jarsko dobrze 1 tanio tylk6
KUCHNIA JARSKA R. KALINOWSKI
KATOWICE,

ulica Dworcowa 16,

róg ulicy św. Jane,

Rokowania węglowe z Londynem i Paryżem

wiać będzie w Paryżu sprawę wpływu dewalu«
acji franka francuskiego na nasz eksport węgla,
w Lbndynie zaś rozmowy będą miały na celo
wyjaśnienie niektórych problemów, wynikłych
partamentu górniczo-hutniczego min, przemy na tle stosowania polsko-brytyjskiej umowy
słu i handlu p. Czesław Peche. Dyr. Peche oma- węgłowej.

Sprzedawał „miejsca w raju“
CZERNI OWCE. W Kiszynowie, w
Besarabji. aresztowano mnicha Antona,
który korzystając z ciemnoty okolicz
nych wieśniaków sprzedawaj im „miej
sca w raju“. Ów mnich sporządził na

wet ..plan raju" i sprzedawaj miejsca
zależnie od jakości w cenie od 2 do 1000
lej. Ofiara oszusta padło wielu miesz
kańców powiatu Bielce w Besarabji,

Str. 2.
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Eldorado
za 6 milionów dolarów
W muzeum nauk przyrodniczych w N.
forku wystawiono model teleskopu, budo
wanego obecnie przez Westinghousów w
Filadelfii dla obserwatorium astronomicz
nego w Balomar w Kalifornii. Teleskop ten,
jak wiadomo, mieści ową olbrzymią socze
wkę o średnicy 200 cali, którą przed kilku
miesiącami wykończono w hutach szkla
nych w Corning w stanie nowojorskim 1
przewieziono do Kalifornii celem oszlifoYania. Teleskop ten gotów będzie do uży
tku astronomów w roku 1940. Przedstawia
lic on jako olbrzymia stalowa rura, długo
ści niemal dwudziestu metrów, o przekroju
siedmiometrowym. Aparat waży 500 ton.
Wielkie to dzieło powitane z entuzjazmem
przez astronomów całego świata umożli
wione zostało dzięki Rockefellerowi, który
ofiarował na ten cel 6 milionów dolarów.
Mowy teleskop zbliży księżyc na odległość
38 kilometrów. Podwoi on również zdol
ność widzenia dal niebieskich aż do odle
głości dwóch milionów lat świetlnych. Olorzym ten aparat jest tak skonstruowany,
te mimo jego olbrzymich rozmiarów i cię
żaru, małe dziecko jedną ręką będzie mo Jan Juepura z małżonką swoją Martą jbJyyerth opuszczają magistrat katowicki, gdzie
im udzielono ślubu.
gło go poruszyć.

szt. =■ gr. d-gb

Przystępujemy do uzdrowienia
gospodarki gmin wiejskich

WARSZAWA (teł wił.) Prace Centrali.'»)
komisji oszczędnościowo * oddłużeniowej nad
uip.orz^kowaniem budżetów publicznych dobie
gają końca Na ukończeniu są już prace z za"
kresu oddłużenia wsi i związków komunalnych,
a w najbliższym czasie komisja przystąpi do
akcji majacej na celu uzdrowienia gospodarki
na terenie gmin. wiejskich Ponieważ zgtósPo
s*e do oddłużenia ponad 1000 gmin wiejskich,
komisja nie jest w stanie stosować tutaj system
indywidualnego postępowania oddłużeniowego.
3 wobec tę£0 zastosowane będą przy oddłuża
niu gmin1 wtekkjoh pewne normy I zasady ogól
ne. Zasady te ustalone został” przez uchwa
lony na ostatnim posiedzeniu pady Ministrów
dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o ulgach w
spłacie niektórych zobowiązań gmin wiejskich,
Dekret ten przewiduje umorzenie wzg' nie roi
łożenie na raty sreregu zobowiązań g in wiej
skich wobec Skarbu Państwa i wobęc Instytu*
cy| publiczno ' prawnych.
Chodzi tutaj orzede wszystkim o zaległości
wobec Skarbu Państwa z tytułu pobranych a
nie wpłaconych podatków oraz o należności in
stytucji ubezpieczeń społecznych a zwłaszcza
b ka-z' chorych należności Powszechnego Za*
kładu Ubezpieczeń wzajemnych z tytułu poży
czek udzielonych na budownictwo ogni utrwal o.
Jedyne w stosunku do nie wielkiej ilości gmiu
wiejskich o bardzie i skomplikowanym zadłużę*
Wzrost ten spowodowany został koniecz
Pozostałe budżety ministerstw zostały niu zastosowane będzie postępowanie oddłuże
nością podwyższenia obsługi długów z lat bądź obniżone^ lub utrzymane na poziomie niowe indywidualno
ubiegłych, a nadto koniecznością pokrycia budżetu 1936-37, bądź wreszcie w celu ure
zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających alnienia wydatków nieznacznie podwyższone.
z ukończonej akcji oddłużenia rolnictwa.
Zwiększenie kwoty dochodów o 72 milio
Z tych tylko powodów wzrosły wydatki o ny zł zostało osiągnięte przez zwiększenie
PRAGA. Prasa w dalszym ciągu bije
kwotę okrągło 34 milionów z*.
niektórych wpływów, zgodnie z wynikami
Z budżetów poszczególnych ministerstw wykonania budżetu bieżącego przy równo na alarm z powodu stałej zwyżki cen w
zwiększono przede wszystkim budżet Mini czesnym obniżeniu, względnie skreśleniu tych Czechosłowacji. W szczególności drożeją
sterstwa W. R. i 0. P. o 7 i pół milionów zł, dochodów administracji i wpłat niektórych towary importowane oraz produkowane z
a Komunikacji o 6 i pół milionów zł — na przedsiębiorstw, które w r. 1937/38 nie mogą zagranicznych surowców. „Ceske Slovo“
spłaty zobowiązań z tytułu inwestycyj wod być przewidywane w wysokości ustalonej na przynosi spis większej ilości firm, które
roku 1936/37.
nych.
podniosły ceny swych wyrobów o 5 — 20
procent. Idą w górę również ceny artyku
S"
')
łów pierwszej potrzeby.
W dniu 30 października 1936 r. zmarł w Katowicach
Przysięgły Znawca Sądowy
■

Powodem: intensywna spłata długów i akcja oddłużenia rolnictwa
WARSZAWA. Rada ministrów uchwaliła
preliminarz budżetowy na r. 1937/38, wraz
X projektem ustawy skarbowej na ten okres.
Preliminarz ten jest wyrazem niezłomnej
woli rządu utrzymania nadal równowagi
budżetowej przy realnym preliminowaniu za
równo wydatków, jak i dochodów.
Preliminarz budżetowy 1987/38 zamyka
gię w dochodach i wydatkach kwotą 2.298
miliony zł z drobną nadwyżką dochodów nad
wydatkami.
Budżet na r. 1936/37 ustala wydatki i do
chody w kwocie 2.221 milionów zł — nowy
preliminarz jest zatem wyższy o kwotę 72
milionów zł, czyli o 3,2 procent.
mmmmm#

Wisła zatapia
wsie w Kieleckim

KIELCE. Mimo ustania deszczów, sy
tuacja na Wiśle w woj. kieleckim a szcze
gólnie na terenie powiatów pióczowskiego i
stopnickiego uległa pogorszeniu. W rejonie
Opatowca i Koszyc przybór wody w ciągu
nocy wyniósł około 60 cm. Woda sięga 310
cm ponad stan normalny. Przybór wynosi
6 cm na godz. Woda pozalewała pola i łąki
xkolicznyoh wsi. W godzinach popołudnio
wych w pińczowskim sytuacja pogorszyła
się. Wisła przybrała tu do 366 cm ponad
poziom normalny i zalała całkowicie trzy
wsie: Rogów, Kraśnik i Senistowice. Lud
ność tych wsi wraz z dobytkiem ewakuowa
no. Woda w dalszym ciągu przybiera w po
wiecie sitopnickim w rejonie Nowego Kor
czyna, Stan wody w godzinach południo
wych wynosił 325 cm ponad poziom nor
malny.
W godzinach popołudniowych przybór
wody zaczął opadać.

Oldec św. reformuje
A sdemię Papieską
CITTA DEL VATICANO Dnia 28 paździer
nika Ojciec św Pius XI wydaj Motu Proprio
reformujący akademie papieska Dei Nuovj Liii
cei. Akademia otrzymuje nazwę Papieskiej
Akademii Nauk w skład które) wchodzi 7u li
czonych mianowanych przez Ojca św oraz
kierownicy obserwatorium watykańskiego la
boratorium astronomicznego, biblioteki waty
kańskiej archiwów tajnych i muzeum etnolo
gicznego Członkami Akademii mogą być m'V
yowani także i uczeni niekatoliccy, którzy dzja
łalnośęia swoją ani pismami nie atakowali re"
li gilt i nie przeczyli zasadom etyki Lista człon
ków nowej Akademii obejmuje 32 uczonych
włoskich. Wśród reszty akademików cudzo"
ziemskich znajduje sie też kilku Żydów Człon
kiem Akademii mianowany został m tn ks bi"
skup Michał Godlewski profesor historii pow
szechnej kościoła na Uniwersytecie Jagielloń
skim

Drożyzna w Czechach

Michał Wygoda

adwokat w Jałowicach
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Moniuszki 3 na cmentarz miejscowy
odbędzie się w poniedziałek dnia 2 listopad i br. o godz. 15.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek, dnia 3 listopada o godzinie 8 rano
w kościele Najśw. Marli Panny w Katowicach.
Cześć Jego pamięci!

si,.

Izba Adwokacka w Katowicach

prof. Bron. OLSZEWSKI
,gs.

sprawdza i ocenia WAATOS8
artystyczną i materialną
DSIEt SZTUKI PLASTYCZNEJ
obrazów i rzeźb

KATOWiCe, Moniuszki 12. m.17
Izba prasowa w Austrii

Dnia 30 października 1936 r. zmarł niespodziewanie nieodżałowany nasz Kolega,
Mecenas

ś. p. Michał Wygoda
Członek Zarządu Koła Towarzyskiego w Katowicach

Cześć Jego Zacnej pamięci I

Zarząd Koła Towarz skiego
Pogrzeb odbędzie się dnia 2 listopada bi. o godz. 15 z domu żałoby przy ul.
Francuskiej. Zarząd prosi Członków Koła o liczny udział w oddaniu ostatniej posługi. £ I
£

Mdlili

WIEDEŃ. Prasa austriacka żywo bomemtuje fakt otwarcia izby prasowej w Wiedniu,
podkreślając jego doniosłość w życiu wewmętrzno-politycznym kraju,
„Telegraf“, omawiając mowę kanclerza,
Sehuscbnlgga, wygłoszoną na uroczystości
otwarcia Iziby, zwraca uwagę, i'ź odtąd kwestia
związane z wolnością prasy, podlegać będą kom
petencji nie władz administracji państwowej,
iecz instytucji o charakterze autonomicznym.
„Neues Wiener Journal“ zaznacza, że nowo
utworzona izba prasowa zajmie się opracowa
niem nowej ustawy prasowej, od po w. a dającej
duchowi czasu i potrzebom wewnętrznym no
wego państwa austriackiego. Izba — podkre
śla dziennik — stać będzie na straży godności,
honoru i etyki stanu dziennikarskiego.

PFOUM PD noloHi BnottBD

WARSZAWA. Paweł Grzeszolski, któ
ry nie był jeszcze onegdaj zdecydowany,
czy wmieść skargę przeciw Kuczalskiej. po
wziął nagie decyzje: nie zamierza wpraw
dzie oskarżać Kuczalskiej o otrucie Lucyny
i Jerzego Urzeszolskich. postanowił jednak
wnieść przeciw nie; skargę o oszczerstwo.
Kuczaiska. jak wiadomo, odegrała rqię
nie tytko jako główmy świadek oskarżenia,
ale czynnie nastrajała cała on mię Sosnow
ca, przeciw ürzeszolskiemu, sugestiooując
świadków.
Jednocześnie - Staciwińska-Grzeszol"
ska wystąpić ma z oskarżeniem adwokata
Pawełka, rzecznika powodów cywilnych o

obrazę. Mianowicie adw. Pawełek w prze
mówieniu na sadzie ł Instancji w Sosnowcu
nazwał la „wspólniczka zbrodni“.
Grzeszolski odrzucił propozycję ogio
szemia za wynagrodzeniem 1.500 zł. swych
pamiętników z pobytu w wiezieniu. Uważa,
że jedynie możliwa forma, w której da wy
raz swym bolesnym przeżyciom, będą
książki, jakie zamierza napisać.
Grzeszolski wraca do Sosnowca na sta
nowisko. które zajmował przed sprawą —
zastępcy kierownika działu zakupów w
Sosnowieckim Iow. rur i żelaza łiuidczyó
ski i Ska.

Jak dowiadujemy sie w ostatniej chwili
do kancelarii 111 wydziału Sadu Apelacyjne
80 wpłynęła zapowiedź prokuratury o
wniesieniu kasacji.
Zapowiedź wniesienia kasacji nie jest
Jednak równoznaczna z samym wniesie
niem. Gdyby nie było tej zapowiedzi. Sad
Apelacyjny nie sporządziłby obszernych
motywów wyroku. Teraz musi to uczynić i
odpis uzasadnienia przesłać prokuratorowi.
Być może, że prokuratura po otrzymanie
motywów nie wniesie kasacji. Tak właśnie
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Nowy przewodnik torystyciny

po Beskidzie Śląskim i Małym
Nakładem miasta Bielska ukazał się ilu
strowany Przewodnik po Beskidzie śląskim
i Małym w opracowaniu prof. Zygmunta
Lubertowicza, opisujący 158 dróg górskich
od Polany pod Czantorią aż po Pieniny. Prze
wodnik przynosi szczegółowy opis wszelkich
dróg w Beskidzie śląskim i Małym, opis
głównych dróg turystycznych w pasmach
I Babiej Góry, Wielkiej Raczy, Pilska, w Be
skidzie Wyspowym w Gorcach i w Pieninach
oraz drogi na Kozubową i M. Fatrę w Cze
m&A chosłowacji. Jasny i logiczny układ treści
I podaje szczegółowe, najnowsze informacje

I

I

o punktach wyjścia, środkach komunikacyj
nych, o wszelkich schroniskach, ścieżkach i
drogach górskich w Beskidzie Śląskim i Ma
łym, a najważniejsze wiadomości o innych
pasmach po Pieniny. Przeszło 220 stron
druku, przeszło 100 doborowych ilustracji
wraz z mapką turystyczną
tylko za 1 zl 50 groszy
do nabycia we wszystkich księgarniach na
Śląsku. Skład główny w Drukarni Śląskiej
w Katowicach, ul. Kościuszki 15, gdzie na
leży kierować zamówienia.

JZŁŚ,fe 2wtokC
kup
Szanowna Qospodynt pudetka
«Karo Franck*
rwypróbuj jego zawartośćU
Zgodzisz się wtenczas
2 ogólnym, zdaniemj
że najlepszą domieszką
do kawy jest

Kam Franek

przyprawa do kawy w kostkach!

Br. ladeusz łla/efe-Cśzepnctfei
Z»rcf. Uniw. J. Piłsudskiego w »to*s*awie

Obradujący w Biarritz od 22 do 25 paź
dziernika kongres partii republikańskiej ra
dykalnej i radykalno - socjalistycznej — ta
nazwa oficjalna stronnictwa streszcza esen
cję jego dziejów — ujawnił jeszcze silniej,
niż tegoroczne wybory do izby deputowa
nych oekadencję lewicy mieszczańskiej, któ
ra od blisko czterdziestu lat z wyjątkiem
ikiesu 1919—1924 i 1928—1932 dominowa
ła w życiu państwowym Francji.
Wybory w dniach 26 kwietnia i 3 maja
b. r. pozbawiły radykałów stanowiska naj
silniejszej partii w kraju i parlamencie. Pod
względem liczby głosów odaanycn przy wy
borach, radykałowie zostali zdystansowani
nie tylko przez socjalistów, lecz także przez
komunistów. Jeżeli mimo to w izbie mają
108 posłów naprzeciw 72 komunistów, to
zawdzięczają tę przewagę jedynie geometrii
wyborczej, faworyzującej wyludnione ukrę% wiejskie południowej Francji kosztem
«zrastających się ośrodków przemysło
wych.
jeżeli pomimo klęski wyborczej stron
nictwo radykalne rozporządza jeszcze wpły
wem politycznym, niestosunkowo więk
szym, niżby to odpowiadało jego sile liczeonej, to zawdzięcza go jedynie okoliczno
ści, że zarówno w kraju, jak w parlamen
cie jest języczkiem u wagi pomiędzy obo
zem konserwy społecznej a obozem mniej
lub więcej radykalnego przeobrażenia w
kierunku socjalistycznym. Każdy z tych
obozów otrzyma! przy ostatnich wyborach
około 4 miliony głosów. W pośrodku są
radykałowie z 1.4')O.OUO głosów. Tak samo
w izbie deputowanych grupa radykalna
;rzyma szalę pomiędzy blokiem prawico
we - centrowym, liczącym 230 głosów a
stronnictwami proletariackimi, mającymi
w sumie 270 przedstawicieli.
Korzyści wynikające z kluczowej pozy
cji w życiu politycznym Francji stronnic
twa radykalne mogłyby wyzyskać w sensie
pozytywnym a me w sensie czysto negaty
wnym hamowania zapędów prawicy i le
wicy tylko pod warunkiem, że samo posia
dałoby jedność wewnętrzną i zdolności do
czynu.
Kongres w Biarritz okazał dobitnie, że
radykałowie nie posiadają ani jednej ani
drugiej. W gwałtownych debatach pod
czas pierwszych dwóch dni kongresu ujaw
niły się trzy kierunki, najzupełniej rozbie
żne, które mcjnaby określić jako prawico
wy, centrowy i lewicowy.
Odiam prawicowy, którego głównym
rzecznikiem w Biarritz byi p. Emil Roche,
wydawca dziennika „Republique“, jest w
rzeczywistości daleko bliższy konserwaty
wnej burżuazji z pod znaku Alliance republicaine democratique, aniżeli lewicy włas
nego stronnictwa. Idealem radykałów pra
wicowych byłby wielki blok centrowy,
rządzący bez skrajnej lewicy i prawicy. Po
nieważ jednak formacja taka przy obec
nym składzie sił we Francji jest niemożliwa,
przeto prawica radykalna jest gotowa iść
na koncepcje Bloku Narodowego z udzia
łem całej prawicy. Zwolennicy tego kie
runku rekrutują się głównie z okolic, w któ
rych przeciwieństwa pomiędzy burżuazją a
proletariatem są szczególnie ostre, jak de
partament Nord, główna siedziba ciężkiego
przemysłu francuskiego.
Lewica radykalna składa się przede
wszystkim z inteligencji zawodowej, urzę
dniczej i wolnych zawodów. Ideologicznie
ma ona więcej wspólnego z socjalistami a po

części nawet z komunistami, niż z radyka
łami typu pana Rodie. Liczebnie kierunek
ten jest najsłabszy, ale za to najruchliwszy
i najlepiej manewrujący. .
Gros partii radykalnej należy do grupy
środkowej. Reprezentuje ona konserwa

Otóż deklaracja ta zawierała rzeczy
sprzeczne z sobą, co ujawniło się jaskrawię
już w dalszym przebiegu Wielkiej Rewolu
cji. Zależnie od tego, czy kładzie się głów
ny nacisk na wolność, czy na równość, de
klaracja r. 1789 może służyć za podstawę

Ogień wieczny

Zaduszki — święto zmarłych. Pełnia je
sieni. Z poczerniałych, obumierających drzew
sypią się z melancholijnym szelestem zeschłe
liście... Gdzie była soczysta zieleń łąk, gdzie
złociło się zboże — widnieje żałobna czerń
ziemi. Zamarły śioiergoty ptaków — wiatr
tylko smętnie zawo'dzi w konarach drzew.
Niebo jest szare, nabrzmiałe deszczem, jak
5)tfcy gjujpie, pwtezLę&i&niu,,
łzami...
Martwota, śmierć.
dreszczach, łamaniu w
Na cmentarze, te w miastach, o róumych,
kościach doznaje sie ulgi,
żółtym piaskiem uiysypanych alejach, gdzie
zażywajgc tabletek Togal
gwar i turkot sąsiedniej ulicy mąci skupio
Togal powoduje spadek
ną ciszę, na opuszczone, odległe cmentarzyki
gorączki i uśmierza bóle.
wiejskie ciągną tłumy ludzi... Niosą wieńce,
Do nabycia w najbliższej aptece.
kosztowne z żywych kwiatów uwite i ubogie
wianeczki z jedliny, z nieśmiertelników. 1
Lampki. Na grobach krewnych, przyjaciół,
tych wszystkich, cośmy za życia kochali, a
którzy odeszli — zapłoną światełka...
tyzm w znaczeniu pierwotnym tego termi liberalizmowi kapitalistycznym^ albo deA na mogiłach, o których nie ma kto pa
nu, tj. przywiązanie do tego, co jest, do u- mukratycznymu socjalizmowi.
miętać — organizacje młodzieżowe zapalają
stroju liberalno-demokratycznego, do włas
Podkreślając nietykalność własności pry światła.
Nie wszystkie drogie nam mogiły przy
ności prywatnej, do swobody gospodarczej. watnej kongres w Biarritz zaznaczył swe |
Jeżeli pomimo takiego nastawienia odłam sympatie dla liberalno-kapitalistycznej in stroimy na Dzień Zaduszny. Cała polska zie
ten oświadczył się za Front; m Ludowym, terpretacji Deklaracji Praw Człowieka. Z mia usiana jest bezimiennymi mogiłami żoł
nierskimi, lospólnymi grobami. Po wsiach,
to główną pobudką był strach przed rewo tego doktrynalnego stanowiska nie wycią po
miastach są matki, żony, siostry, które
lucją faszystowską.
gnął jednak żadnych praktycznych konsek- nigdy mogił swych najdroższych nie ujrzą.
Nigdy, — na żadne Zaduszki ich nie ukwie
cą. Dla nich jedyny widomy znak, jedyny
symbol tego, co kochali — to Grób Niezna
nego Żołnierza.
W Dniu Zadusznym myślimy jednak ni&
tylko o tych, z którymi nas węzły krwi czy
przyjaźni połączyły. Myślimy i o tych, któ
rzy są nam bliscy ideą, którzy życie swe po
święcili w walce o wolność, o lepszą przy
szłość następnych pokoleń. O królach na
szych potężnych, śpiących snem wiecznym w
marmurowych sarkofagach na Wawelu, o
wodzach i hetmanach, jednak jak i o tych,
co zginęli na stokach Cytadeli, marli w śnie
życach Sybiru, padli na polu bitwy w roku
lub w powstaniach śląskich.
PRZEKONAJ SIĘ 1920-tym
Śmierć wyrównała wszystkie różnice.
Wieki, jakie ich od siebie dzieliły, przepaści
JAKIE ZALETY POSIADA
społeczne i majątkowe, zda się nie do prze
RADIOODBIORNIK ORZEŁ :
bycia. Bo wszyscy oni umierali, wpatrzeni
5 najnowocześniejszych lamp.
w ideal silnej, potężnej Polski, dla niej nie
zawahali się złożyć najcenniejszej ofiary —
3 obwody z cewkami
ofiary krwi.
o rdzeniach żelaz- —■ x --L
A nic tak nie wyrównuje wszelkich róż
nych.
nic tego świata, jak krew i śmierć...
3 zakresy fal,
I jeszcze o jednym myślimy w Dniu Za
Oddiót stacji europ ejdusznym.
sRtch I zamnrsRlcR niezaMijamy pyszne, strzeliste obeliski z kosz
feinit od pory aula t roRu.
townych marmurów, luksusowe nagrobki bo
gaczy. Złocone litery głoszą jakieś nazwi
sko... Nic nam dziś ono nie mówi — a prze
Na taką ofiarę mogliby się zdobyć wiel cież jeszcze parę lat temu było ono tak głoś
Ten strach jest jeszcze tak silny, że prze
cy
finansiści
w sztabie partii, jak p. Roche ne w sferach finansjery, czy t. zw. wyższych
ważył troskę o rozwój Frontu Ludowego w
sfer. Prześlizgujemy się obojętnym wzro
kierunku antykapitalistycznym , i marksi lub p. Caillaux, lecz ogromna większość kiem po nazwisku, co bez połączenia z potęgą
stowskim. Nadzieje przeciwników Frontu stronnictwa nie chce nic wiedzieć o kom pieniądza, czy wysokiego stanowiska jest pu
Ludowego, że kongres radykałów doprowa promisie z faszyzmem. W rezultacie rady stym dźwiękiem — i idziemy dalej...
dzi do zerwania z socjalistami i komunista kalizm staje bezradny wobec wielkich kon
Ale ze ściśniętym wzruszeniem sercem
mi albo że przynajmniej uzależni dalsze fliktów społecznych i politycznych doby przystaniemy przed ubożuchną mogiłą z pro
współdziałanie z nimi od określonych wa dzisiejszej, których niepodobna rozstrzyg stym krzyżem, na którym pod nazwiskiem
runków w dziedzinie polityki wewnętrznej nąć na podstawie formuł z r. 1789. Świat wyryte są słowa: zginął za Polskę.
Bo wszystkie doczesne wspaniałości nio
a zwłaszcza zewnętrznej, zawodly w zu nie wróci do stanu z przed r. 1914 a tym
samym stronnictwo związane najsilniej z potrafią ostać się niszczycielskiej potędze
pełności.
tym stanem, jak radykałowie, straciło swą śmierci — trwała, nieśmiertelna jest tylko
Zarówno rezolucja w sprawie polityki wewnętrzną rację bytu i dlatego jego de potęga ducha, bohaterstwo, wielkość umysłu,
ogólnej, jak deklaracja partii oświadczyła kadencja jest nieuchronna i nie do odwró czy charakteru. One żyją wiecznie w legen
dzie, w historii, w sercach narodu.
się za dalszą współpracą we Froncie Ludo cenia.
Takie refleksje nasuwają się nam, gdy w
wym. Zamiast ultimatum do p. Biuma
smutny Dzień Zaduszny poprzez mgłę łez pa
kongres uchwalił wotum zaufania do mini
trzymy na chwiejące się na wietrze płomyki
'eaLnls
strów radykalnych za obronę w gabinecie
lampek na grobach tych, cośmy kochali...
zasad radykalizmu francuskiego opartych
ęoia,
na Deklaracji Praw Człowieka z r. 1789.
brzytewki
wencyj^ Nie mógł zaś ich wyciągnąć dla
NIECH PAN POLECI RAZ —
tego, że musiałby poświęcić na ołtarzu pry
PRZYBĘDZIE
JESZCZE l-en GORĄCY
watnej własności wolność polityczną i deZWOLENNIK
LOTU!
mokrację.
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Pod światło

Znany paszkwil „Cata“ z wileńskiego
„Słowa“ na temat stosunków śląskich uho
norowała katowicka „Polonia“ ze znamienną
gorliwością obszernymi cytatami. Bardzo
widać panom z „Polonii“ podobało się kalumniatorskie bajdurzenie redaktora „Sło
wa“. Żałowała nawet ,polonia“, że nie mo
gła przytoczyć całego paskudztwa, wymyślo
nego przez „Cata", obawiała się bowiem kon
fiskaty.
W kilka dni po tym, jak to już wczoraj
zaznaczyliśmy, skorzystała „Polonia“ znowu
t „rewelacyj“ wileńskiego „Słowa“ na temat
„b. sędziów“ na Śląsku.
Tymczasem „Cat“ w swoim organie z dn.
29 bm. p. t. „Masoni się odnaleźli“ rzucił pod
adresem „Frontu z Morges", którego praso
wą ekspozyturą jest właśnie „Polonia“ nie
zwykle ciężkie oskarżenie. Ni mniej ni wię
cej tylko — jak to już wczoraj donosiliśmy
— Cat oskarża „Front z Morges", a więc
głównie pp. Korfantego i Paderewskiego, a
pośrednio „Polonię“ o to, że stoją... na usłu
gach francuskiego sztabu generalnego! ?...
Rezygnując z łatwego odwzajemnienia się
„Polonii“, nie zrobiliśmy ze wspomnianego
oskarżenia „Cata“ bomby, godzącej w chade
cję z jej „wodzem“ na czele. Ograniczyliśmy
Się do wyrażenia zaciekawienia, co też teraz
„Polonia“ zrobi ze świeżą, niezwykle sensa
cyjnie brzmiącą rewelacją redaktora „Sło
wa“. Z zainteresowaniem też sięgnęliśmy
po sobotni numer „Polonii", sądząc, że bę
dzie tam nie tylko cytat oskarżenia „Cata“,
lecz i gruntowne jego odparcie.
Tymczasem w „Polonii“ ani cytatu, ani
komentarza. Głuche milczenie...
Jesteśmy cierpliwi i nie wyciągamy z tę
po powodu jeszcze żadnych wniosków, choć
wiemy, że wileńskie ,ßlowo“ codziennie
przychodzi do redakcji „Polonii“ i jest
skrzętnie przerzucane w poszukiwaniu za
antysanacyjnymi „bombami“.
29 b. m. zaś była bomba i to nieładu, ale
pod adresem pp. Korfantego i jego „frontu
z Morges". W „Polonii“ zauważono ją z
pewnością. Nie ma tylko jakoś gorliwości
to zajęciu się „Catowym" „upominkiem“.
No ale chyba jutro już zacytują oskarżę-,
nie „Cata“ i dadzą mu należytą odprawę.
Jesteśmy bardzo wyrozumiali, czekamy
Więc jutra.

Pod butem ucisku i bezprawia
Nowy cios niemiecki w soSsicoii Śląską Opolskiego

W całym szeregu artykułów i korespon
dencji ze Śląska Opolskiego przedstawiliś
my opłakany stan Polaków na Śląsku Opol
skim. Nawet w czasach germanizacji za
Fryderyka Wielkiego czy Bismarcka — nie
fcylo takiej zimnej, konsekwentnej, zdecy
dowanej, z góry uplanowanej akcji tępienia
polskości na każdym polu — co obecnie za
czasów trzech lat rządów hitlerowskich. —
Dużą w tym „zasługę“ posiada obecny pre
zydent rejencji śląskiej p. Wagner.

Tym oto olbrzymem powietrznym Stany
zjednoczone podjęły reguulrną komunikację
przez Ocean Spokojny. Samolot przelatuje
nad gigantycznym mostem w San Francisco.

Rzeczywistość

niemiecka

Tandeta w miejsce dobrego towaru
Jedynym państwem w Europie, które w
ostatnim roku wykazało zmniejszenie obro
tów międzynarodowych sa Niemcy. Pomi
mo. że oficjalne statystyki donoszą z nietajonym triumfem, że pasywność bilansu han
dlowego jest całkowicie przez państwo o*
panowana. jednak niewątpliwie obecny je

go stan jest dla III Rzeszy nadzwyczaj nie
korzystny. Wskutek małego eksportu Niem
cy nie mogą ciągle sprowadzać dostatecz
nej ilości surowców dla utrzymania pełnej
produkcji przemysłowej.
Etapy walki rządu narodowo'socjalisty*
cznego o dostawę odpowiedniej ilości su

WITOLD POPRZĘCKL

wr
56)

Zła droga

POWIEŚĆ KRYMINALNA.
—o—
Feliks Winter...
To nazwisko oczywiście wiele mogło wytłumaczyć
nadkomisarzowi Siupiankowi. Znał tego zuchwałego
bandytę z amerykańską praktyką, bandytę, na którego
policja polska w porozumieniu z czeską i niemiecką
urządzała zacięte obławy — najzupełniej bezskutecz
ne...
— No, to przecież panu na rękę pracować z poli

cją?
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Mężczyzna zamyślił się, a poprzez piękne jego ry

ty przewinęła się chmura smutku...
— 1 tak, i nie... Ale to... dużoby gadać.
— A może mi pan powie w takim razie — zaczął
wolno Siupianek.
— Nie — przerwał nieznajomy — Tego jednego
nie powiem. Wiem o co panu chodzi... Dlaczego ści
gam Feliksa Wintera — dowie się pan, jak go ziapię...
No ale wraca 'uż małżonka pana nadkomisarza. Niech
mnie pan przedstawi za koiegę, albo podwładnego, zę
by się nie dziwiła, że pana zabiorę. Bo my chyba mc
długo pojedziemy razem...
— A niby iak ia mam pana przedstawić? Przecież
P ®ie wiem, ,ak pan się nazywa...
— Feliks Winter...
— Cooo?!
— Tak potwierdził spokojnie piękny nieznajomy.
— Mam fałszywy paszport na to właśnie nazwisko, a
dlaczego, to panu później wyjaśnię...
W tym momencie żona nadkomisarza Slupianka
podeszła tak blisko, że obaj mężczyźni powstali z trawy.

A chyba Niemcy zdają sobie dokładnie
sprawę z tego, że naród polski żywo się in
teresuje losem dwumilionowej rzeszy Pola
ków w Niemczech, i nie może patrzeć obo
jętnie na bezpardonowe wynaradawianie
rodaków za kordonem.
Ludność polska na Śląsku Opolskim nie
posiada ani szkolnictwa powszechnego, ani
własnego duchowieństwa, ani dostępu do
wolnych zawodów. Jest skrępowana i cał
kowicie narażona na nieustanne bezprawia.
rowców byty bardzo różnorakie i zakoń"
.czyty sie wprowadzeniem t. zw. „nowego
planu“ dr Schachta. którego naczelna zasa
da jest kontrola nad wszystkimi fabrykami
i przydzielanie im kontyngentów na import
surowców. Wskutek ograniczeń dewizo
wych. żadna fabryka nie może bez pozwo
lenia importować towar. Przemysł zatem
jest całkowicie zależny od rządu.
Obroty zagraniczne Niemiec zmniejszy
ły sie w roku ubie^-m o 200 milionów ma
rek w stosunku do 1934 r., a w roku bieżą
cym nie uległ proces ten zahamowaniu. Po
ciąga to za sobą coraz większe trudności w
zaopatrzenie Rzeszy w surowce, a nad pań
stwem zawisła groźba zwyżki cen. która ze
względów socjalnych mogłaby stać się nie
bezpieczna.
Jak się przeciw niej broni rząd III Rze
szy?
Pani N. ma cztery córki. Zawsze dotych
czas kupowała co roku płaszcz zimowy tyl
ko dla najstarszej, wiedząc, że za rok nosić
go będzie draga córka, a za trzy lata naj
młodsza. Jednak teraz o. N. jest w wielkim
kłopocie, bowiem zeszłoroczny płaszcz naj
starszej córki jest i u ż zupełnie zniszczony i
druga gn nosić nie będzie chciała. Nie mo
żna sie jej dziwić, bo mankiety płaszcza są
poszarpane, plecy świecą sie itd. A za to
war i robotę płaciła tyle samo, co przed
rokiem. Poptostu towar w Niemczech' ze
psuł się skandalicznie.
Istotnie względy handlu kompensacyjne
go zmusiły Niemcy do zaopatrywania się
w bawełnę, me jak dotychczas w USA, ale
w Kongo i w E^ocie, przychodzą więc ga
tunki gorsze. Tak samo każdy rzeźnik w
P linie powie, że wprawdzie najtańsze ga
tunki mięsa nie podrożały prawie wcale, ale
cena najlepszych podskoczyła w hurcie, a
wszystkie gatunki spadły pod względem
jakości.
Ministerstwo propagandy podaje stale
wiadomości o skutecznej walce rządu z dro
żyzna. Czy jednak walka ta jest naprawdę
skuteczna. kied.v w Niemczech coraz wszech
władnie! zaczyna panować tandeta?

— Mój, podwładny, pozwolisz, że ci przedstawię:
Feliks Winter. Wyobraź sobie, że nazywa się tak samo,
jak ten głośny bandyta....
Nadkomisarzowa utkwiła w Winterze zdumione
oczy.
ROZDZIAŁ IV.
Na gorącym uczynku.
W tej samej chwili w zabudowaniach kopalni „He
lena“ obudził się stróż, który dotychczas drzemał spo
kojnie, korzystając z tego, że nikt go nie w.dzi, bo
ostatni urzędnik kopalni — dawno już opuścił biuro.
Obudził się, gdyż usłyszał jakiś szmer, dochodzący
z biura i to z tej właśnie strony, gdzie znajdował się
gabinet dyrektora i kasa... Gwizdnął na psy.
Nie odpowiedział mu żaden...
Nie namyślając się — ruszył w kierunku budy. —
Opodal zobaczył jakiś ciemny kształt na zienn. Zbliży!
się. Najczujniejszy z czterech psów kopalni „Wilus1
leżał bez ruchu. Na pysku bieliło mu się trochę piany...
Tknięty ziem przeczuciem stróż przebiegi skoka
mi przestrzeń, dzielącą go od biura. Wpadł jak bomba
do pierwszego z brzegu pokoju...
Ale jednocześnie uczul wściekły ból pod łopatką,
a przed oczami zawirowały mu czerwone płatki...
Upadł...
Pochylił się nad nim zamaskowany typ, który
mruknął:
— Ma dość. Możemy robić dalej.
Poczem dwa cienie przesunęły się w stronę kasy,
stojącej w kącie.
Ruszyli ją z miejsca i przystąpili do
rozpruwania. „Pracowali“ w ciszy, prawic idealnej,
uważnie i spokojnie, jak dwaj wytrawni ślusarze, pier
wszorzędm mechanicy...
Jakoż po kwadransie „pracy“ kasa stała otworem.

Ostatnim ciosem, który ma pogrzebać cał
kowicie mowę polską — jest obecna akcja
czynników niemieckich, prowadzona na
terenie całej Opolszczyzny:
WYRUGOWANIA WSZYSTKICH
NABOŻEŃSTW POLSKICH
z KOŚCIOŁÓW!
Akcję tę prowadzi Bund Deutscher Osten,
który jak wszystkie organizacje hitlerow
skie — może pracować jedynie z wyraźne
go nakazu władz.
Wygląda to w ten sposób, że do mie
szkania przychodzi dwu lub trzech osobni
ków, bardzo często w mundurze hitlerow
skim — i oświadczają zaraz na wstępie, żc
przychodzą z polecenia władz, aby każdy
obywatel niemiecki podpisał oświadczenie,
jakie jest uwidocznione w nagłówku listy
„Jestem Niemcem. Żądam usunięcia z na
szego kościoła wszystkich nabożeństw pol
skich...“ Oczywiście dodaje się pogróżki
aby nikt, kto posiada pracę, pobiera rentę
czy wsparcie, lub oczekuje jakiejś pomocy
władz niemieckich — nie ośmielił się sprze
ci wić. Skoro nie podpisze tego oświadcze
nia, że jest Niemcem i domaga się skasowa
nia polskich nabożeństw —
TO NIE MA CZEGO SZUKAĆ
w TRZECIEJ RZESZY, PONIEWAŻ
DAJE DOWÓD, ŻE JEST
„STAATSFEINDLICH“!
Cel jest jasny: wytępić język polski cał
kowicie — to po paru latach zniknie za
gadnienie „mniejszości“ polskiej w Niem
czech. Z tymi listami wystąpią władze
świeckie do władz kościelnych, żądając wy
pełnienia postulatów. Ręka rękę myje. Sko
ro naród polski zaprotestuje przeciwka
tym szatańskim pomysłom — władze nie
mieckie powiedzą: my tego przecież nie
robimy, to organizuje samo społeczeństwo,
u my pójdziemy im jedynie na rękę.
Tym razem

przeliczycie się,

panoWif

Niemcy. Wiemy doskonale ćo u was można '
indywidualnie robić, a co czynić z polece
nia „wyższych czynników“. Przejrzeliśmy
wasze zamiary, waszą mentalność i uczci
wość. Nie dziwcie się skoro wam cały na
ród polski — da należytą odprawę. I o ten
jednolity front całej opinii polsk:ej, aby z
mocą i godnością odpowiedziała na nie
ustanne prowokacje niemieckie — apeluje
my.
NIE POZWÓLMY, ABY w NASZYCH
OCZACH GINĘŁO DWA MILIONY
POLAKÓW POD OKUTYM BUTEM
NIEMIECKIM.

Zaczęli skrupulatnie przeglądać jej zawartość, od
rzucać na bok weksle, obligacje, akcje itp. papiery, za
garniając do kieszeni pieniądze. Gdy już opróżnili kar
sę doszczętnie... we drzwiach rozległ się głos:
— Ręce do góry!
Obejrzeli się momentalnie.
Na progu stał... nadkomisarz Słupianek i ktoś w
masce na twarzy...
Machinalnie wyrzucili ręce do góry. Zamaskowa
ny mężczyzna podszedł i przede wszystkim zerwał ma
ski z ich twarzy.
y — Ruła! Ty łotrze! — krzyknął w tym momencie
nadkomisarz.
I skoczywszy jak tygrys, do jednego z bandytów,
wyrżnął go w twarz z całej siły.
— To ty jesteś policjant! — krzyczał. — Ty zło
dzieju!
Ale w tejże chwili zamaskowany mężczyzna, po
łożył mu na ramieniu rękę.
— Panie nadkomisarzu, mówiłem! A to, co się
stało — pozostanie między nami. Teraz trzeba ich
okuć. No i wezwać doktora do tego biedaka, którego
om tu rozpruli, jak widzę. Trzeba też ściągnąć które
goś z prokurentów fabryki, ałbo dytektora...
Nadkomisarz jeszcze sapał ze złości, choć powoli
zaczynał panować nad sobą. Obaj bandyci zaś tak był;
zaskoczeni, że milczeli, jak zaklęci. Spokojnie dali się
okuć w kajdanki, obrewidować i, zrezygnowani, ru
szyli w kierunku wyjścia, na rozkaz zamaskowanego
mężczyzny.
Przy leżącym na progu stróżu jeden z aresztowa
nych wzdrygnął się.
Ten szczególik nie uszedł uwagi zamaskowanego
mężczyzny:
— A widzisz — mruknął. — Nie trzeba było „na
mokro“. Teraz posiedzisz za to dłużej.
(Ciąg dalszy nastąpi).

Niedziela, dnia l go listopada 1936 roktt

Nr 300

Str. S.

Hacław Siedzi ński

Robotnicy w spódnicach
Iteoertai własny „Pölslti Sachedniei” o kobiecie pracy na Sl-sUu
Przeprowadziłem wywiad z lekarką,
Siły fizyczne kobiety są dzisiaj wyko-|
rzy sty wane prawie na równi z siłami tnęż wybitną dzia’aczką na polu opieki i wycho
czyzny. Przy warsztatach pracy spotyka wanią dzieci. Rozmowa zahaczyła o żłóbki
my niekiedy całe szeregi kobiet, wykonują" dla dzieci robotnic śląskich.
— Żłóbki fabryczne — powiedziała mi
cych roboty, przy których przywykliśmy
widzieć mężczyzn. Takie „kobiece" warsz lekarka — to jedna z •naireainiejszyh form
taty pracy — niestety — pomnażane są z opieki. Istneje nawet ustawa z 2 lipca 1924
roku na rok. W różnych fabrykach, naprzy roku. powiadająca, że każdy zakład prze
kład mechanicznych, jakże często spotkamy myślowy, który zatrudnia ponad sto kobiet
kob.etę, zatrudnioną nrzy typowo męskiej powinien założyć żłóbek. Ustawę o żłób
pracy. Zdawałoby się. że"począwszy od pil kach zaczęto realizować w całej Polsce w
nika. poprzez kręcenie korba, uderzanie cztery lata do jej ogłoszeniu. Zorientowano
młotem i obsługiwanie jakiegoś potężnego się jednak szybko, że żłóbki, które sa naj
motoru — to wszystko sa role jedynie i lepszą formą opieki nad dzieckiem robotni
Włącznie mężczyzny. A tymczasem..
cv w -zasie nieobecności jej w dumu. —
Tymczasem — proszę zajrzeć do fabryk nie dadzą się wszędzie wprowadzić. Naj
do wielkich warsztatów pracy, albo
jeśli twardszym gruntem dla tej akcji okazał się
komu wygodniej — do cyfr statystycznych. Śląsk. Na przeszkodzie stała często odle"
We wszystkich niemal dz.edzinach, po głość domu od miejsca pracy, która uniemo
ważny procent sił roboczych stanowi ko żliwiała wielu robotnicom donoszenie dzje
Pieta. Ma'o — gdy mówimy o fabrykach. ci. Mimo to. robotnice- nosiły swoje dzieci
Siła wielkich przeobrażeń socjalnych, ko na plecach nieraz po czterv i sześć kilome
bieta stanęła do współzawodnictwa z męż trów. Dużo fabryk posiada stare i ciasne
czyzna nawet tam, gdzie chodzi o Podział budynki, w których nie można urządzić
rydla dn skopvwanin ziemi i młota do roz" żłóbków. W innych — założenie żłóbka
bijania kamieni. Na robotach publicznych uniemożliwia zanieczyszczanie powietrza
kobieta haruje w pocie czoła nie inaczej n't szkodliwymi wyziewami. A najwięcej trud"
wyoróbnwany robotnik. Pracuje przy ubi- ności spowodowano z gruntu nieprzychylne
laniu dróg. przy regulacjach rzek. przy bu" stanowisko przemysłowców, którzy bar
dowie kanałów. Nie czeste to sa objawy na dzo często nietylko patrzyli obojętnie na
ślasku. a'e nanrzykład dla robotnicy łódz- akcje żłóbkowa. a'e dusili ndrazu poczyna
k'ei — objawy normalne, codzienne. A na nia w tym kierunku.
— We wszystkich tych wypadkach —
Śląsku — zajrzyjmy na drogowe roboty
gminne. Kobieta, skazana administracyjni mówiła lekarka — ministerstwo ooieki spo"
la pjeć zYitych grzywny, jeżeli nie chce łącznej, dostosowując wymagan'a dn mo
odsiadywać dnia aresztu, odpracowuje 8 żliwości praktycznych, godziło sie na za"
godzin tak samo jak mężczyzna.

łożenie, zamiast żłóbka, stałej opiekj lotnej.
Stacja lotna, łatwiejsza do zorganizowania,
nie daie wprawdzie tak dobrej opieki, jak
żłóbek. Bowiem dziecko pozostaje w do"
mu. Dzięki jednak wprowadzeniu pielęg
niarki do mieszkania robotnicy, wywarto
duży wpływ na podniesienie higieny mie
szkania i życia całej rodziny. Stacje lotne
rozwijały się najlepiej w Warszawie i w
Łodzi. Na Śląsku jest bez porównania go"
rzej. W obu tych miastach pracują bardzo
intensywnie: ..Kropla mleka“ i „Towarzy
stwo onieki nad niemowlęciem“. Naprzy*
kład w Łodzi, dzięki opiece lotnej objęto
opieką dzieci robotnic na terenie czterdzie
stu fabryk. W Warszawie, liczba instytucyj.
objętych opieka lotną wzrosła w ostatnim
roku z dziewięćdziesięciu na stotrzydzieści.
— Powiem panu jednak — kończy moja
informatorka — że rozwój opieki lotnej nie
oznacza rezygnacji ze żłóbków, które osta
tni zjazd inspektorek pracy uzna! za najlep
sza formę opieki nad dzieckiem. Liczba ich
wvnosi obecnie w Całej Polsce dziewięć"
dziesiat siedem. Zarówno żłóbki, jak i stacje
opieki lotnej mają na celu nietylko nakar
mienie. Nade wszystko bowiem stawia się
zdrowie.
Kobieta iest bez porównania tańszą silą
robocza niż mężczyzna. Różnicę w opłacal
ności eksnloatacii sił musi jednak pokry
wać sposób traktowania lej. Muszą pokry
wać te wszystkie przywileje, jakie niepo
trzebne sa mężczyźnie.

Współczesna kobieta nie widzi,
albo nie chce wiezieć żadnej
różnicy między sobą a mężczyzną
Obecna sytuacja gospodarcza obaliła wszel"
kie granice możliwości i obyczajów. Po
dział społeczny ról męża i żony. przekazy
w any od wieków, z ooko'enia na pokolenie,
może obowazywać tvlko tam. gdzie są
pieniądze. Mis;a „kapłanki ogniska domo
wego“ dla żony. która ma kilkoro dzieci, a
jednocześnie męża bezrobotnego, stała się
Bajka. Pracować musi jedno z dwojga. Mąż
:zy żona — to obo'me.
Człowiek musi się nagiąć i dopasować
dn istniejących warunków. Oczywiście, wa"
run ki takie stworzyły sie dopiero w latach
powojennych i to zresztą nietylko w Pol
see W tym wypadku, kobieta odniosła peł
nvch sto procent w swojej walce emancy
pacyjnej.
Różne zjazdy, komitety i miedzymarodo
we konferencje obrad unad skutkami za
ciągnięcia się kobiety w orbitę praev f.zycznei. Żadna iednak naimadrzeisza rezolue;a
i żadne najbardziej gorące manifesty nie
Powstrzymają płynącej z duchem czasu fał’
ewo'ucü snotecznej.
Dziś nrzy tak znacznym nadmiarze sił
kob eeveh w nas -ch warsztatach pracy —
tiainierwszym obowiązkiem iest dopasowa
nie warunków nraev do rak kobiecych.
Bo kobieta, mimo zupełnego niekiedy
zrównania sie w robocie z mężczyzną —
ma oewnego rodzaju „wadę“ organiczną,
nie Dozwalaiaca iei na wysiłek sprostający
wysiłkowi mężczyzny.
GłeSnllt o pięknym tonie — daleki saslea
Rozmawiałem o tvm z kobietami w jed"
selek«» wnoft — oss senne s użycie ore du
tlej z fabryk śląskich, która zatrudma około
^•lampowy S 3-a prosUwn. (na prąd zm)
post 17.
55 orn” kobiet w stosunku do ogólnej Ho'
S>lanip. » 3-a arose, w luksus, wykonaniu
po zł 21, —
ści pracuiacych.
3.1 b mpowy watoryiny
po zł 16.
Nieszczęściem iest — powiedziano mi
S-lampewv na prąa stały
PO zł 19.50
— że robotnica traktowana iest na równi z
Sprzeda* w większych sklepach radiowych.
.■obornikiem, zapominając o tym, że jest ona
kobieta.
Te słowa wypowiedziała nędzna kobie
cina. oderwana na chw.ię od łańcucha ro"
dotn ków w snódnjcach. S~dzę. że powie
działa to samo. co chciałaby powiedzieć
każda robotnica oolska.
— Znam naorzykład wypadek — mówi
ła mi ta sama kooieta — jak w fabryce, nie
^WWNWWWWWWWVVSA^WVWVN
nasze! wprawdzie, jedna z robotnic, tęga i
wprawdzie na memoriały w tej kwestii wmie
UPOŚLEDZENIE KRAJU MORAW
d In a. mdlała co miesiąc z n-^wu s.ł, gdyż
si ne, ale odpowiedź tę uznał referent za zuwe właściwym dla niej czasie nie mogła
SKO - ŚLĄSKIEGO
peln.e niewystarczającą. Porównał on po
być zwolniona z pracy.
Szczególnym zaniedbaniem ze strony
łożenie Moraw i ś.ąska z Czechami, stw.erdzając, że z porównania tego okazuje się,
Gdy naw’aza'em rozmowę z kobietami władz czeskich „cieszy się" część kraju mojak Czechy w wielu dziedzinach są uprzywi
innej fabryki na Śląsku, kobiety wolały jed rawsko-śląska.
lejowane, głównie dla tego, że nie muszą
ia przez drugą:
Podkreśla to cieszyński „Dziennik Pol

a-aciodć

rva
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Państwowe Zakłady Tele-i Radiotechniczne w Warszawie
Co -piszą inni:

Potrzebujemy racjonalnej opieki
nad naszymi dz.ećmi!
świadczy to jedynie, że tej opieki brak
lest robotnicom śląskim.
Istnieją na Ślasku żłóbki fabryczne, istnie
k różne organizacje dożywiania dzieci (naj
więcej chvba w Dowiecie Świętochłowic"
kim), ale jest tego wszystkiego mało. skoro
robotnice wołają: żądamy opieki!
I

ski“ (nieskonfiskowany!) w obszernym ar
tykule.
• „Niejednokrotnie już pisaliśmy, że spe
cjalnie Śląsk nie cieszy s.ę wielkim popar
ciem Prag., że inwestycje państwowe są tu
najskromniejsze. Stwierdzono to samo nie
dawno odnośnie do Śląska i Moraw na po
siedzeń, u zastępstwa krajowego, gdzie spra
wozdawca finansowy prof. Drobny przedsta
wił krytyczny stan f man sów kraju i stanowi
sko rządu wobec postulatów krajowych. Pre
zydent ministrów dr Hodża odpowiedział

RADZĘ JEDYNIE
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Hypnotyzm zamiast chloroformu
Amerykański ginekolog Dr A. H. Kanter hypnotyzuje swoje pacjentki przed po
rodem, które unikają w ten sposób bólów
porodowych. Szereg prób i doświadczeń
przeprowadzonych przez dr. Kantera po
zwala przypuszczać, iż w wielu wypad
kach, w których powstają trudności zasto
sowania eteru lub chloroformu, operacje
dadzą się uskutecznić bez bólu pod działa
niem hypnotyzmu.
u

Ile wody pijemy w ciągu dnia
Zastanowiwszy sie. że woda iest przytłacza#
Jacym składnikiem mleka, herbaty, zup, kompo*
tów itp. wielu odpowie, że w ciągu dnia wypija
około półtora litra wody. XV rzeczywistości je
dnak jlość ta jest kilkakrotnie większa, ponieważ
bardzo dużo wody znajduje się we wszystkich
spożywanych przez nas pokarmach stałych.
Oto np. mjęso wolowe zawiera 70 proc., *
ogórek aż 99.5 proc. wody.
Przy tym wszystkim n}e powinno nas jui
dziwić, że najpoważn eiszym ilościowo składaj*
kiem ciała ludzkiego jest... także woda

wości, która jest i pozostaje podstawą prases
ną każdego państwa i usprawiedliwia nasz#
postulaty."
Zaniedbanie Moraw i śląska Cieszyńskie
go odbija się na wielu odcinkach życia. Tak
więc przede wszystkim stan sanitarny tych
dzielnic jest wprost przerażający. Dzięki
temu do zastraszających rozmiarów dochor
dzi stan śmiertelności.

NOWE LOCARNO I NIEMCY

x

Po wizycie hr. Ciano w Berlinie i jego
przemówieniach w Monachium, uzgodnione
taktykę postępowania w rokowaniach dyplo
matycznych, toczących się od kilku miesięcy
w sprawie „nowego Locarna". Ale jak to
„nowe Locarno“ ma wyglądać?
Na to pytanie próbuje odpowiedzieć „Ku

rier Warszawski“,
„Po wystania noty angielskiej dn. 16
wrześnie do czterech sygnatariuszy paktu
reńskiego doniósł londyński korespondent
„Temps'a", że według opinii kół dobrze po
informowanych wymiana zdań tylko wów
czas będzie pożyteczna, jeśli Niemcy odpo
wiedzą ca to, co już poruszył w swoim cza
sie kwestionariusz angielski, a mianowicie,
czy Niemcy nadal domagają się terytoriów,
zamieszkałych przez Niemców w Austrii,
Czechosłowacji i Polsce i czy godzą się na
współpracę z innymi interesowanymi pań
stwami, a w szczególności z Rosją sowiecką."
Nota angielska zajęła między Francją a
Niemcami stanowisko kompromisowe.
„N;e opierała się przy natychmiastowym
zwołaniu wszystkich państw związanych umowami z Francją a przez to zainteresowa
nych w konstrukcji nowego Locarna. Jak
doniósł berliński korespondent „Neue Züri
cher Zeitung“ — nota angielska zaleca po
stępowanie etapami. Gdy pakt zachodni bę
dzie zawarty, to wejdzie on nie wcześniej w
życie, aż ogólne bezpieczeństwo w środkowej
i wschodniej Europie zostanie uregulowane.
Odpowiedź, którą Włochy i Niemcy na to
udzieliły, musi jednak wywołać zasadniczy

troszczyć się o szkoły średnie i szpitale. Zda
niem referenta prezydent ministrów nie zda
je sobie sprawy z sytuacji finansowej kraju."
Prof. Drobny zakończył swoje przemó
wienie słowami:
„Domagamy się od zarządu państwowego,
aby przy rozdziale zadań między zarządem
państwowym a krajowym traktowano nas na
równi z innymi krajami. Nie żądamy żadnej
nowelizacji ustaw skarbowych, ani natych
miastowej pomocy finansowej bez tytułu
prawnego, tylko domagamy się sprawiedli- sprzeciw.

stfr. 6.
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Zycie książki

Za Tat cztery cały świat kulturalny ob- f na ścianach skał i na drobnych przedmiochodzić będzie piećsetiecie wykonania fach pisma t. zw. obrazkowe“. Zbiegiem
pierwszych druków za pomocą czcionki czasu znaki, wyobrażające myśli, stają się
ruchomej, czyli po prostu narodzin sztuki odpowiednikami stów, potem zgłosek, czyli
drukarskiej. Obecny zaś rok 1936 jest pięć sylab, wreszcie głosek czyli pojedynczych
setna rocznicą sporządzenia dla Guten- dźwięków. Mniej więcej
b e r g a pierwszych kompletów czcionek
przez złotnika Hansła Dünne. Toczą się na 3000 lat przed Chrystusem
dziś spory, komu należy się miano wyna"
w starożytnym Egipcie
lalazcy druku. Niektórzy chwałę tę przypi
Pismo
od charakteru obrazkowego przecho
sują Holendrowi Wawrzyńcowi Coste
dzi
do
literowego, powstają znaki pisar"
r o w i, tym jednak wynalazcą, który po
mysł swój wykonał, jest bezsprzecznie Nie skie nazwane później hieroglifami. Twórca
mieć Jan Gutenberg z Moguncji. On to jest mi pierwszego alfabetu, od którego biorą
sprawcą i założycielem tego wielkiego czyn początek pisma narodów współczesnych,
nika kulturalnego, którym stało sie słowo stali sie Fen ic ja n i e. Od nich to prze"
drukowane. Wystarczy tylko zastanowić jęli ten wynalazek starożytni Grecy praw
dopodobnie w XI wieku przed Chrystusem.
sie.
Następnym ważnym etapem historycznym
tzem jest dziś dla nas sztuka było przeszczepienie pisma greckiego do

drukarska
jak potężny wpływ wywiera ona na życie
społeczeństw i jednostek ludzkości kultu
ralnej. jak trudno byłoby wyobrazić sobie
cały nasz świat bez książki I dziennika, aby
zadziwić sie, że słowem drukowanym po"
sługujemy sie ledwo od Pięciu wieków. Na
doniosłości wynalazku poznano się nie od
razu. „Gutenberg sam nie doczekał się po
ciechy ze swego wynalazku. Będąc ubogim,
zmuszony był do szukania wspólników,
którzy zgodziliby sie finansować jego no"
we, kosztowne i narażone na ryzyko przed
sięwzięcie. Wyiknikały stad spory i prze
wlekłe procesy, które nękały go przez całe
życie, stając się jednak zarazem — przez
złośliwa igraszkę losu — wyłącznym nie
mal źródłem, dostarczającym pewnych, acz
dość skąpych wiadomości o żywocie i
działaniu jednego z największych dobro"
czyńców ludzkości“. Zachowane akta są
dowe przekazały nam garść szczegółów o
Gutenbergu, on zaś „zmarł w nędzy w 1468
roku, odarty ze wszystkiego, a nawet po"
tomni starali się odebrać mu zasługę pier
wszeństwa w wynalezieniu sztuki drukar"
sklej. Jeszcze przed jego śmiercią drukar
stwo poczęło sie jednak rozwijać i rozpo
wszeclmiać z szybkością zadziwiającą, jak
na ówczesne środki komunikacji i porozu
miewania sie między ludźmi. Uczniowie
Gńtenberga roznoszą nowa sztukę po ca"
łych Nemczech, a wkrótce przewędrują z
nią i przez Alpy. Około 1470 roku wyrasta
ją już drukarnie, .jak grzyby po deszczu“
— według wyrażenia jednego z badaczów,
nie tylko w Niemczech .ale i we Włoszech.
„Około 1500 roku rozpoczyna się epoka
konsolidacji, utrwalenia i wreszcie rozkwi"
tu: drukarstwo staje się stopniowo tym
czynnikiem kultury i życ-"a zbiorowego, ja
kim miało pozostać dla późniejszych poko"
leń. „I do Polski przywędrowało drukar
stwo z Niemiec w ostatniej ćwierci XV wie
ku, najpierw do Krakowa. Najstarszy wy"
konamy tam druk datuje prawdopodobnie z
1473 roku. Był to „Almanach“, czyli Kalen
darz, na rok następny“. Odtąd działają tam
przejściowo różni drukarze wędrowni, wre
szcie szereg osiadłych w Krakowie na sta"
łe drukarzy rozpoczyna w 1503 roku Ba
war Kasper Hoćhfeder, którego warsz"
tat nabył w roku 1505 Jan Haller. Współ
cześni z nim działający Florjan Ungler
pierwszy zaczął drukować książki w języ"
ku polskim. Z jego to oficyny w roku 1513
lub z początkiem następnego wyszła też

pierwsza książka całkowicie
drukowana po polsku:
„Raj Duszny“ Biernata z Lublina, niezmier
nie rozpowszechniony w wielu redakcjach
modlitewnik średniowieczny. Około Poło"
wy XVI wieku ukazują się drukiem pierw
sze dzieła Mikołaja Reja. Wiąz z rozkwi"
tern drukarstwa polskiego rozpoczął się
wiec także rozwój właściwej literatury na
rodowej, która rui w drugiej połowie tego
samego wieku wydaje Jana Kochanowskie"
go, na'większego poetę dawnej Polski.
Wynalazek druku stworzył książkę w
iej dzisiejszym znaczeniu, czyli dostępną dla
każdego kto umie czytać i szeroko rozpo
wszechniona. Istniała jednak książka przed
wynalazkiem druku. „Już w pierwotnych
warunkach bytu istnieją środki porozumie"
wania się nie tytko żywym słowem, aie
nadto jakimiś znakami o względnej cho"
ciażby trwałości. Materiałów dostarcza tu*
taj otaczająca przyroda pod postacią gliny,
drzewa kamieni, roślin, kości zwierzęcych
j ludzkich. Lepi się je. nacina, karbuje, ukła
da. splata w sposób umówiony, gromadzi
na kupę lub rozrzuca pojedyńczo. Obok
tych surogatów stosuje się ryte ostrym ka"
m eniem, ością lub muszlą, albo malowaee

Rzymu, gdzie powstał alfabet łaciński, któ'
ry po wiekach stał sie wzorem dla rucho
mej czcionki drukarskiej. Zanim ja wynale
ziono. książka mogła być tylko pisana i od
pisywana. Czyli była rękopisem, pod którą
to nazwą rozumie sie w zasadzie wszelki
tekst sporządzony ręcznie, bez względu na
rodzaj pisma, technikę wykonania i zużyty
w tym celu materiał. Materiał nie jest obo
jętny. bo dopiero wynalezienie papirusu w
Egipcie, prawdopodobnie na 3000 lat przed
Chrystusem ułatwiło spływanie tekstów
dłuższych. W IV wieku po Chrystusie papi
rus został wyparty przez dogodniejszy i
trwalszy pergamin, który później ustąpi na
rzecz papieru, wynalezionego w Chinach
już w III wieku przed Chrystusem, przez
Arabów zaS wprowadzonego do Europy w
połowie XII wieku po Chrystusie.

W Polsce papier był |uł znany
w pierwszej ćwierci XIV wieku

a najstarsza próbka papieru wyrobionego
w polskiej fabryce, pochodzi z roku 1496.
W dalszym ciągu, jak pismo i material piś
mienny, tak później druk i książka podlega"
ją przemianom. Historia rozwoju książki o»
piera sie na dwuch podstawowych zjawi*
skach: uspołeczniania sie i doskonalenia
techniki wykonania.
Rozpiętość zagadnień związanych ze sio*
wem drukowanym jest niezmierna. Przed"
stawiony przez nas historyczny punkt wyj
ścia został oparty na wydanej niedawno
pracy Jana Myszkowskiego P. t: „Życie
książki" (Warszawa 1936. Nasza Księgar"
nia). W dziele tym znakomity specjalista w
zakresie bibliotekarstwa naukowego i zara
zem wyjątkowo wczechstronny biblio'og
rozpatruje swój przedmiot z wielorakich
aspektów kulturalnych, aby „pokazać, jak
w pracowitym wysiłku cal»"- zespołu sług
słowa drukowanego dociera odpowiednia
książka do rąk właściwego czytelnika“. —
Wśród tych wielorakich zagadnień wytwa*
rżana i obiegu druków do społecznie do
niosłych należą również sprawy wydawni
cze. księgarskie, bibliotekarskie i polityki
oświatowej. Znalazły one w wykładzie
Muszkowskiego dokładne oświetlenie, przy
czym w oparciu o rzeczywistość polską i w
związku z praktycznymi potrzebami dzi
siejszego życia kulturalnego. W całości
diz.eło Jana Muszkowskiego jest to wyczer*
pu,tacy, jasno informujący, żywo i popular
nie ujęty zarys ogólny wiedzy o książce. —
Życie książki, którego narodziny pokrótce
streściliśmy za Myszkowskim, koncentruje
w sobie cały proces cywilizacyjny ludzko"
ści. Jak tym życiem kierować, aby ono naj
lepiej spełniało swa misje kulturalną, tego
również uczy nas wiedza o książce. I w
Książę Biesterfeld, za którego wychodzi za mąż holenderska księżna Julianna interesuje tym kierunku „Życie książki“ Jana Musz"
się bronią pancerną i sam potrafi broń tę obsłużyć. Fotografowie łapią moment, gdy kowskieeo jest przewodnikiem, który każ
wychodzi z tanku.
dy poznać powinien.
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Poezje n<z świąłc umeirłych
MARJA CZESKA - MĄCZYŃSKA.

W E>aduszmą 5
(Pamięci mojego Ojca).

Zaduszna noc... światłami cmentarz płonie...
Ty, pierwszy raz świecisz tu zmarłych święto,
niedawno tak w tej truchle Cie zamknięto,
że jeszcze nawet kwiaty nie uwiędły,
na Twoim grobie...
Cichutko Jeca z klonu Uście złote,
co nad Twym grobem rozpostarł koron™
i pajęczyny snuła sie w około.
i w słońcu krzyże błyszcza oszronione
a matka nasza, w swoim pustym domu,
płacze po Tobie...

i my Cle płaczemy,
my, Twoie cztery dziewczynki,
kobiety dziś, co życia minęły południe
1 same daźa iuż ku wieczorowi,
ku zachodowi.«
A jednak dziś. sa to znowu tylko,
cztery Twoje małe dziewczynki,
co tona w żałobie,
po Gicu swoim najlepszym...
Po Tobie!
Tatusiu...
niech Ci sie przyśnią w te noc,
nasze pieszczoty dzieclece,
niech nasze usta gorące,
całuia Twe chłodne rece,
jak wiele, wiele lat temu.
Tatusiu...
niech zejdą do Ciebie w te noc,
wszystkie radosne wspomnienia,
1 zatra grozę, ból śmierci,
starości, smętku, cierpienia
a wrócą Ci młodość miniona...
Tatusiu...
niech Ci sie przyśnią w te noc,
wszystkie najmilsze twarze

i radość niech dzwoni słoneczna,
na Twei pamięci zegarze,
wskrzeszając minione chwile...
Zaduszna noc...
światłami cmentarz płonie,
Ty pierwszy raz świecisz tu zmarłych święto,
niedawno tak, w tei truchle Cie zamknięto,
że jeszcze nawet kwiaty nie uwiędły,
na Twoim grobie...

AMALIA IRENA HANZLÓWNA

&dy Umavli mówią...
Płyną falami rozdrganych świateł
groby cichę. krzyże i kurhany...
Zerwano z grobów snu umarłych płachtę —
------- Odżyły oblicza z dni zapomnianych.
Widnokręg mży się — 1 od ognia świec drga —
... Samotne łzy po grobach jeszcze drzemią------ W wieńcach zeschniętych tkwi rozpaczy rdza,
gdy echo śmierci zadrżało nad ziemia.
Pogrążeni w zadumie, lak milczący bracia,
lub mniszki, modlaco załamane rece —
— — Odżyła chwila lęku, chwila kiedy sie traci
uazawsze — odchodzi — I nie wraca więcej.
Umarli . . . —-• —- — — ™ ™
Zerwały płomienie z nas śmierci powrósła
Odżyła na chwile przeszłości godzina------Kiedy pachnące jak wy! odprawialiśmy gusła —
niepomni, że piorun nad nami życie rozcinał.
I do was sie zbliży i zapuka wcześnie! —
Gdy pójdziecie w wir życia jak ślepce.
— Zapuka w uśmiechach wesela, a może i we śnie
Słyszycie? godzina śmierci nieustannie szepce.
Pokładły sie wieńce łzami świec zbryzgane
I modlą sie cicho kolorowe kwiaty —
Otuliła noc rozpalone krzyże i kurhany
I znowu do snu śmierci kołyszą ie wiatry.
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„Brudne pieniądze"
Bakteriolog Mahric zadał sobie trud do
kładnego zbadania i obliczenia ilości bak te
ry), znajdujących się na różnego rodzaju
monetach obiegowych. Stwierdził on, iż
najwięcej bakteryj znajduje się na monetach
miedzianych i bronzowych, mniej ich zaś
jest na niklowych, a jeszcze mniej na srebr
nych. W przeciwieństwie do nieszkodli
wych najczęściej dla zdrowia bakteryj, po
krywających monety metalowe, bakcyle,
osiadające na papierowych banknotach są
zwykle bakteriami chorobotwórczymi, jest
ich też zazwyczaj o wiele więcej. Przy tym
uczony stwierdził, iż na monetach bakte
rie żyją od 1 do 8 dni, a na banknotach od
75 do 10U dni. Po tym zamierają one i za«tępują je inne.

r°trX±t

U
Oryginalne zniżki kolejowe przyznało
włoskie Ministerstwo Komunikacji cudzo
ziemcom. Oto cudzoziemcy udający się do
Włoch w podróż poślubną korzystają ze W czwartek, iv 39 rocznicę urodzin berlińskiego gauleitera min. dra Goebbelsa oddziały
S. A. taką oto urządziły pod jego domem niespodziankę.
zniżki kolejowej 70 proc. na całej trasie
przebytej do miejsca przeznaczenia i z po
wrotem, z tym, że Rzym musi byc włączo
ny do wytyczonej marszruty. Podróżni te
go typu mogą przyjechać do Wioch przez
jeden punkt graniczny, a wyjeżdżać przez
inny. Bilety te ważne są na 30 dni z tym,
że okres ważności może być przedłużony.
MIESIĘCZNIE
Rozporządzenie to przewiduje, że rów
nież i z okazji srebrnych i złotych godów
można z tej zniżki korzystać.

TYLKO 0040
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Rozśpiewany Wołyń
Żadna z polskich wsi nie jest tak roz
śpiewana jak wieś wołyńska. Śpiewacza kul
tura ludowa stoi na Wołyniu na wysokim
poziomie. Na Wołyniu współzawodniczy
ze sobą śpiew ukraiński i polski. Nie trze
ba podkreślić, że śpiew chóralny ma duże
wartości wychowawcze i społeczne —■ ze
spala bowiem i jednoczy gromadę. Nie
przeciętna muzykalność Wołynia — wyko
rzystywana jest i rozwijana przez młodzież.
Najlepiej i najwięcej kultywują śpiew Zwią
zk‘ Młodzieży Wiejskiej na Wołyniu. Oto
wediUg statystyki (za rok 1935-36) istnieją
* kołach Woł. Zw. Młodz. Wiej. 72 chóry
o liczbie 1411 osób. Występów wspólnych
było 150. Zespołów orkiestrowych jest 20
w liczbie 140 osób. Temperament artysty
czny Wołynia objawiający się w wielkim
entuzjazmie do organizowania wieczorów
:c śpiewem i muzyką miał swój wyraz w
775-ciu wieczornicach, na których prócz
orkiestr, chórów i tańców odbywały się
zbiorowe i indywidualne recytacje poezji.
V roku sprawozdawczym wystawiono 474
utworów scenicznych polskich i ukraiń
skich.
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Gibraltar w Szwajcarii

Na górze św. Gotarda w Alpach szwa]-'całe miasto podziemne z uVcami. korytarza
carskich, znajduje sie znany klasztor Ber mi. ciągnącymi się na przestrzeni wielu ki
nardynów, przez górę przechodzi tunel i li lometrów i łączącymi poszczególne forty
nie kolejowe, ale — co jest mniej znane — między sobą. W fortecy podziemnej mieści
to fakt, że św. Gotard jest jedną z najsil sie 11.000 na załoga, składafaea się z 3.000
niejszych fortec w Europie, że jest to sui artylerzvstow. 5.000 piechoty, 5 kompanii
generis Gibraltar w sercu Europy.
k. m., pięciu kompanii wojsk łączności etc.
Fortyfikacje Gotarda, niewidoczne na Ilość dział fortecznych obliczona jest na
wet z bliska, składaja się z pięciu fortów około 200 sztuk różnych kalibrów. Jest to
wykutych w skalach. Jeden z tych fortów więc ukryty wulkan, który każdej chwili
znajduje się na wysokości 2500 metrów — może zionąć ogniem niszczącym. W pod
Forty są, jak podaje prasa francuska, tak ziemiach fortecy znajdują się też olbrzymie
urządzone, iż pojawienie się nieprzyjaciela magazyny, składy amunicji, lazarety, kuch
w okolicy granicy szwajcarskiej jest auto nie, kszary etc. Miasto ukryte we wnętrzu
ma tycznie, za pośrednictwem t. zw. foto gór, którego istnienia nie zdradza najmniej
komórki, meldowane dowództwu fortu, któ szy nawet ślad. Jak ważną jest forteca, bro
re może natychmiast, zamknąć wjazd do niąca Szwajcarii, dowodzi fakt, iż na dwa
tunelu od strony południowej (włoskiej) i miesiące przed wolna aresztowano w tych
wziąć dolinę pod obstrzał.
okol cach 500 osób pod zarzutem szpiego";
We war^rzu góry Gotarda znajduje się stwa.
11891.

serce Matki
W skwarne lipcowe południe, czterech mło
dych ludzi wspinało się krętą drożyną poprzez
pasmo Krakowsko—Weluńskie.
Snąć spieszyło się im bardzo, bo nie zważa
jąc na skwar słoneczny, zlewający potem czoła
minęli przyczajoną w kotlinie wieś Błanow oe i
nie zwróciwszy nawet uwagi na zapraszający
cień śliwowych sadów, — skierowali się wprost
na północ, w kierunku sąsiedniej wioski Fomrożyc
Droga najeżona głazami wapienia, które w
promieniach lipcowego słońca św eciły jaskrawą,
rażącą cezy białością, — ostrymi zakrętami
pięia się wprost na szczyty postrzępionych
wzgórz.
Twarze wędrujących dziwnie nie pasowały
do roześm anej, mien.ącej się w złocistych bla
skach słońca, — natury.
Malowała s.ę na n.ch jakaś dziwna troska.
— Cielca wym, czy zdążymy w porę? — rzu
cił jakby w przestrzeń pytanie jeden z nich,
ubrany w czarne, długie szaty kleryka; — a
nie o trzymawszy zaraz odpowiedzi, c.ągnął da
lej, rzuciwszy okiem na zegarek. — Jest godzi
na l?-ta, o 13,30 mają wyruszyć; — pozostaje
nam zatem jeszcze półtorej godziny czasu.
— Powinniśmy w takim raz.e zdążyć —
wtrącił wysoki blondyn, który widoezn.e znając
najlepiej okolicę, przewodniczył szczupłej gro
madce.
Nie kleiła się jednak rozmowa i każdy po
wrócił znów do przerwanych przed chwilą roz
myślań, które n.ewesołe musiały być, o czem
św.adczył poważny smutek, wyzierający poprzez
zapatrzone w dał oczy.
Po godz.n.e szybkiego marszu osiągnęli
grzbiet wzgórza, skąd oczom ich przedstawił
się ceł, do którego tak im było spieszny

Osobliwa legenda Śląska
Niedawno pisaliśmy o wyrokach wydawanych
przed IV wiekami przez sąd radziecki w Mysło
wicach. Wracając do tematu, podajemy jeden s
charakterystycznych wyroków wydanych przea
ten sąd i legendę związaną ze skazaniem.
Przed sądem radzieckim 21 maja 1616 r., pod
przewodnictwem burmistrza Szymona Nitosza —>
stanęła piękność myslowjcka, 24">letnja Marianna
Opaczkówna, oskarżona o zamordowanie Jana
[Bałka, mieszczanina mikotowskiego. Tło teł
sprawy przedstawia się następująco: straż miej
ska została zaalarmowana wieścią o zamordo
waniu człowieka w mieszkaniu Opaczkówny. W
czasie dochodzenia Opaczkówna nie umiała wy.
jaśnjć przyczyny śmierci Białka. Wobec tego
oskarżono ją o morderstwo. Doszło do rozprawy
na której oskarżona zaklinała się, że jest niewizt
na. Jednak zapadł wyrok, mocą którego została
skazana na wystawienie publiczne w klatce przez
15 dni. a następnie na śmierć, przez ścięcie. Wyrok ten wykonano.
Wśród wielbiciel} Opaczkówny szczególnie
przywiązany by} Wacław Peterko, mieszczanin
pszczyński, który tije wiedząc nic o tragicznej
śmierci ukochanej kobiety, przybył do Mysłowic.
Legenda powiada, że Peterko idąc obok bramy
bytomskiej spotkał Opaczkównę, która zaprosiła
go do siebie. Nazajutrz, po przebudzeniu się Pe"
terko stwierdził, że Opaczkówna nie żyje, wo
bec tego wezwał straż miejską. Dziwnym zbie
giem okoljtznoścj przybył ten sam strażnik, któ,
ry Opaczkównę prowadził na szafot. Pachołek
miejski przeraził się widokiem zmarłej i zapy
tał, kto śmiał wydobyć ją z grobu. A gdy Peterck opowiedział mu o spotkaniu i spędzonej no
cy, strażnik przystąpił, do zmarłej i z szyi jej
zdjął czarny naszyjnik." W tej chwili głowa Opaczkówny stoczyła się na podłogę. Peterek wi
dząc to, w obłędnym przestrachu wybiegł z mje.
szkania ze słowami „szatan mię opętał“. W parę
dnj.później nieszczęśliwego odstawiono do domu
obłąkanych, gdzie po latach życie zakończył.
W domu, gdzie mieszkała Opaczkówna długie
łata „straszyło“ a w latach panującej cholery,
właśnie Opaczkównie przypisywano najście strł
sznei zarazy. Dom Opaczkówny uważany był z„
siedzibę złych duchów; zburzono go w roku

stanowiło oś zainteresowań wszystkiego, co tyl
ko miało zdolność myślenia i czucia w okolicy.
Na widok wieka trumny, opartego o ścianę
W dolinie, między dwoma wzgórzami, ciąg lekko zapadłej i pochylonej ehełnpy, skierowali
nęła się długim wężem wioska, licząca z 60 cha kroki w podwórze i przeciskając s.ę przez ciżbę
łup, które przylepione bekami do stoków wzgórz, lamentujących bab, weszli dv pierwszej izby,
świeciły w słońcu złocistymi plamami słom i a- j gdzie jak posąg, skamieniała i rozpaczy, sie
nyeh strzech, okolonych ciemno-zielonymi kę działa pod oknem metka kolegi ich i druha —
Kazika.
pami listowie.
Zastygła w swym bólu, — ledwo widocznym
Były to Pomrcżyce.
Twarze podróżnych ożywiły się. — Myśl, że żywszym spojrzeniem, skierowanym na przy

Pudru BEBE SZOFMANA
została stwierdzona przez profesorów me
dycyny uniwersytetów polskich i w drodze
naukowej analizy bakteriologicznej.
niedługo staną u celu swej wędrówki me dawała
im spokoju; wreszcie ten, który najmniej od
zywał się w czasie drogi, jakby Kończąc swe roz
myślania, zwrócił s.ę do szczupłego bruneta, —
mnąc nerwowo trzymaną w ręce akademicką
czapkę.
— Wiesz Stachu, że po pros tu nie mogę uwierzyć, by to się siało n-prawdę.
A'czy chociaż zawiadomiłeś wszystkich? —
kończył po chwili.
— N.estety —• odrzekł nazwany Stachem —
wszystkich nie dało się zawiadomić, bo więk
szość rozjechała się na wakacje, tak że zaw.auomiłem tylko tych, co zostali na miejscu. Po
winno ich oyć 10-CiU.
Minęli p.erwsze domy, przed którymi stali
grupkami ludzie, komentując wydarzenia, które

byłych przez zaszklone łzami oczy, — dzięko
wała im ze trud ostatni dla jej jedynego syna —
Kazika.
Powolnym ruchem wskazała przyległą izbę,
a uprzytcmniwszy sobie, kto w niej spoczywa,
— w yo wahnęła gwałtownym, spazmatycznym
szlochem, m.eszczącym w sobie wszystko; —
i bezgraniczną rozpacz i miłość matczyną do je
dynego dz.ecka.
A ciężk.e i znojne było ich życie.
Matka prosta wyrobnica, mająca w życiu jeoen tylko ceł: — dac synowi jaknajwięcej nauki,
by choć kiedyś jemu było lep.ej na święcie; ma
rząca, by móc kiedyś, gdy zmęczone już ręce
nie będą miały siły podn.eść się do codziennego
warsztatu pracy, — znaleźć cichy kątek u sya,
iub choćby przed samą śmiercią, choćby gdzieś

J. L. B. ,

z za płotu ujrzeć raz w życiu, że jej jedyne
aziecko jest szczęśliwe.
Codziennie, — nie zważając na wichurę, czy
śnieżycę i błoto, czy burzę, — szła przez grzbie
ty wzgórz, by pracę swych długich, chudych,
przepracowanych rąk, budować lepsze jutro
syna.
Codziennie przebywała 6 km, by stanąć u
swego warsztatu tkackiego i 6 km spowrotem,
by tylko syn jej mógł się uczyć.
I uczył się Kazik, i to bardzo dobrze, mimo,
że często nie dojadł, lob wymarzł, że męczyły
go i zabierały czas korepetycje.
Twardy był jednak i zawzięty jak matka.
Nie zmogiy go przeciwności i pewnego dnia,
który dla nich był jednym z najszczęśliwszych
w życiu, oznajmił jej krótko:
— Mamo!!! — Zdałem maturę!!!
Otwarły się przed nim wrota prowadzące w
szerokie życie.
W kilka miesięcy później, — uczyniwszy
wszystkim, nie wyłączając najbliższych przyja
ciół — olbrzymią niespodziankę, — wstąpił do
seminarium duchownego. I radowało się serce
matczyne, pełne otuchy na lepsze jutro.
Rozpierała je radość, że jej syn dostąpił tej
łaski, że będzie sługą Bożym.
Ale twardy los położył swą ciężką rękę na
szczęściu matki i syna, i nie upłynął nawet rok,
a jej Kazik — ... spoczywa zimny, obojętny,
niewzruszony na jej najczulsze słowa, — ... w
trumn.e...
Ciężko doświadczał Bóg strudzone serce
matczyne, które jeśli nie pękło z bólu, to chyba
tylko dlatego, że rozpaczą nabrzmiałe, — ska
mieniało!
Cmentarz znajdował się w sąsiedniej wsi, t
choć cztery kilometry uciążliwej drogi dzieliło
jedną wieś od drugiej, nie spoczęła trumna ani
chwili na wozie. Kąpała się w złotych promie(Dokończenia na str. 8.1
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się bardzo skromnie, najczęściej kluska z
prosa, którą jedzą często z suchym mięsem.
Za napój służy im kwas z prosa. Są oni z
reguły abstynentami i pijanych nie spotyka
się w tym kraju. Materie sprowadzają A"
bisyńczycy z Japonii i Indii. Wszyscy cho
dza boso lub w trepkach skórzanych, gdyż
temperatura w tym kraju rzadko spada po*
niżej zera, chyba w wysokich górach.
Nasz informator z wielką radością pawi
tał

Tcmm/itkiega
bez wyjątku, czy to do prania
materiałów jedwabnych, weł
nianych lub
bawejnianych,
białych lub kolorowych, albo
do mycia podłogi, mebli, sprzę
tów, szkła i t. d., czy też do
• '-'i lub pielęgnowania ciała
— zawsze jest i pozostanie nie
szkodliwym. najlepszym i nie
drogim środkiem do prania,
znane z swej dobroci mvdło
„Kołłontay z pralką“. Do uży
wania mydła „Kołłontay z pral
ką“ nie potrzeba żadnych wska
zówek, bo jest ono bezpieczne
w każdem użyciu. Szczególnie
silna, aromatyczna i zawierają
ca glicerynę
piana mydła
„Kołłontay z pralką“, usuwa z
zadziwiającą szybkością wszel
ki brud, a przedewszystkiem
wpływa dodatnio
--------- na skórę.
V

nCo kupuje cały kraj?
7. Mydło i pralka
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polskie wyroby w Abisynii
np. naczynia kuchenne, łub meble gięte fa
bryki z Jasienicy obok Bielska. (Made in
Poland).
Abisynia jest rajem dla myśliwych, któ
rzy
tu mogą mieć wszelkie emocje. Są tu
Wieś abisyńska.
bowiem słonie, lwy, hipopotany, żyrafy, an
cenna rezerwa na Przyszłość. Gleba Abi tyloPy, nosorożce, krokodyle, pawiany, mi
synii jest znakomita Wydaje ona bawełnę, liony pantarek, strusie i szaraki.
kawę, pomarańcze, banany, daktyle j wszel
kie rodzaje zboża.
Ludność Abisynii jest dobrze zbudowa
na i silna. Żywi sie ona z uprawy bawełny,
owoców, sprzedaży kawy. hodowli b^dła,
np. wywozi się stad wiele skór, kawy, mio
du. wosku, soi, jelit zwierzęcych ltd.

Przemysł i górnictwo w Abisynii
prawie że nie istnieją

Handel spoczywa w rękach Greków,
Orwian i niedawno przybyłych Hindusów.
Ludność jest opieszała i nie nawykła do
spkojmej pracy, a liczne szczepy Prowadzą
ze sobą ustawiczne walki. Niewolnicy z ple j
mienia „Galla“ pracowali za innych. Byli
oni znaczeni do ostatnich czasów centkami
na czole i na skroniach, a ponieważ obcho
Mydło „Kołłontay z pralka“ można otrzymać w każdym lepszym skisło
dzono się z nimi źle dlatego w czasie ostat
Jedna z głównych ulic Addis Abeby.
niej wojny byli oni co najmniej neutralni.
Chaty abisyńskie, to marne plecionki z
Na pytanie jakie sa
trzciny i gliny, okrągłe o jednej ubikacji.
MOŻLIWOŚCI KOLONIZAYJNE
W chacie przebywają kobiety i dzieci do 3
DLA FLAKÓW W ABISYNII,
lat, a dziewczyny do zamążpójścia, które na
odpowiada p. Przygrodziki, że możliwości
stepuje już od 9 roku życia. Kobiety są nie-_
raz bardzo Pięknie zbudowane, ale bardzo sa duże.
szybko traca młodość. Abisyń-czycy żywią
Włosi dla Polaków sa życzliwie u
sposobieni i rząd włoski zgodziłby
sie na odstąpienie pewnych obsza
rów ziemi pod warunkiem, że Pola
Interesujący wywiad naszego korespondenta z Bielska
cy musieliby sie sami zalać obrona
z Polakiem przybyłym z Abisynii
obszaru. Przede wszystkim w A*
bisynii mogą znaleźć prace rolnicy,
Niedawno przybył do Bielska * p. Julian zostających pod opieką konsula tureckiego.
Przygrodzkl b. inspektor celny z Chorzowa, Polakom powodzi się dobrze, ale są roz
górnicy, rzemieślnicy, nawet kup
który cały czas wojny i kilka lat przedtem rzuceni po całym kraju i tak: cztery rodzi"
cy. Włosi zgodziliby sie na dziesięć
bawij w Abisynii. Pan Przygrodzkl był tak
tysięcy, a może i wiecei osadników
uprzeimy, że udzielił współpracownikowi ny żyją w Addis Abeba, (Nowy Kwiat),
trzy
w
Harrar,
Po
dwie
żyją
w
Dire
Dana
i
polskich.
»Polski Zachodniej“ z Bielska ciekawych in
iormacyi o Polakach - w Etiopii i o możliwo, Dessie, a po jednej w tiondar, Gore (przy
Trzeba podkreślić, że niektóre obszary
ściacb kolonizacyjnycb w tym kraju. Ponj" wydobywaniu złota) i wreszcie ostatnia,
w Abisynii, jak Ogaden i Danakil, byłyby
żei podajemy interesujące wywody p. Przy. najdawniejsza w Sassabaneh.
dla
Poiaków za gorące. Najlepsze miejsca
grodzkiego
Dzięki swemu bogactwu surowców i
dla osad polskich byłyby w górzystych oko
Abisynia jest jak wiadomo krajem co do względnie łagodnemu klimatowi jest Abi
licach Abisynii zachodniej w pobliżu jezio
powierzchni prawie trzy razy większym synia krajem o wielkiej przyszłości, zwła
ra Tana, gdzie jest temperatura łagodniej
od Polski, a ludność jej jest trzy razy mniej szcza obecnie pod opieka włoską.
sza.
izą od ludności Polski, a więc zaludnienie
Abisynia
według
informacyj
p.
PrzyPo zbudowaniu odpowiednich dróg ko
jej jest dziewięć razy mniejsze niż w Pol
grodzkiego posiada wszelkie piody natural
munikacyjinych dojdzie Abisynia — zda
tce.
niem naszego rozmówcy —do wspaniałego
Na tym obszarze żyje obecnie zaledwie ne, a więc złoto, platynę, srebro, miedź, do
rozkwitu i stanie sie idealnym terenem dla
borowe rudy żelazne, węgiel, siarkę, salet" j
14 polskich rodzin
Nad brzegiem jeziora Tana.
osadnictwa.
tę ltd. Te kopaliny są niewyzyskane i sąl

Abisynia terenem
polskie] kolonizacji

(Ciąg dalszy ze str. 7.)
Iliach słońca, niesiona na barkach kolegów
zmarłego.
W półtorej godziny później opuszczono ją do
świeżo wykopanej mogiły.
Cicho padały słowa księdza, jakby głośniej,
ezym tonem bały się obudzić matkę, która w
kólu swym, zda się zamarła.
Stała wyprostowana, wysoka swą szczupłą
postacią, o twarzy pooranej ścieżkami brózd, z
»iwem i kosmykami włosów, wychylającymi się
z pod czarnego szalika, z oczami patrzącymi, a
łic nie widzącymi. Jedynie nerwowy skurcz
wąskich warg, luib wychudłych dłoni, dowodził,
ze serce w niej jeszcze nie przestało bić.
_ — I tak się Bogu podobało, — kończył sęJziwy kapłan, — że powołał cię, Kaziku, do
Siebie; — i musiałeś stąd odejść, — zostawia
jąc strudzoną życiem matkę...
I obudziło się na te słowa serce matczyne z
drętwoty i bólu, by ostatnim skurczem rzuciw
szy wyzwanie światu? — Ja Cię nie opuszczę,
Kaziku!!! — zamilknąć na zawsze...
Strudzone serce matki nie wytrzymało cięż
kiej dłoni losu...
Bezwładne ciało opadło na świeży piasek mo
giły syna...
Lucjan,

Klemens

Mutusiah

— Zrozumiano!
— A więc do dzieła!

Wypadli i pognali w stronę koszar, jakby
uh co na skrzydłach niosło. I rzeczywiście,
oniosło ich na skrzydłach zrozumienie, że
o chwila decydująca, że 6 wieków patrzy
.a nich, czy odrodzili się tak, by wlasnem
amieniem zrzucić hańbiące jaizmo niewoli
stanowić sami o sobie.
Jakieś ukryte zle duchy szeptały im po
drodze: „Szaleni! Was garstka rzuca się na
tysiące! Otoczą was, postawią pod plot i
zginiecie! Zawróćcie, bo ile to ojców, matek,
zon, sióstr i braci opłakiwać śmierć waszą
będzie!“
Ale oni, jakby zapatrzeni w promienie
jącą zjawę Wolnej Polski, unoszącą się nad
starą Piastowską wieżycą u Cieszynie, nic
innego nie słyszeli, jak tylko zew powstają
cej z grobu Ojczyzny.
Rozumieli niebezpieczeństwo, na jakie się
narażają, rozumieli, że kto wszczyna rewolu
cję, a przegra, ginie bez litości. Ale właśnie
dlatego pędzili, by nie zginąć, ale zwyciężyć,
by znowu na setki lat nie zaprzepaścić cu
downej Ziemi Cieszyńskiej, ale ją wyzwolić
i oswobodzoną oddać Macierzy.
Niebo, jakby sprzymierzeńcem ich było;
mgłą ciężką osłaniało ich postawy, a szumem
deszczu zacierano odgłosy ich kroków.
Dopadli koszar.

Cisza.

Nie! Jakiś ruch gorączkowy ogarnął, zda
się nawet martwe mury żołnierskie, jakieś
odgłosy radosne przebijają czy tu, czy tam,
jakieś rozgorączkowane słowa: „Bunt! Re
Wspomnienia z 3|. X. 1918.
wolucja! Atakować! Strzelać! Poddaj się!“,
— Koledzy! Czyście gotowit
gdzieś przed oddziałami ostre słowa komen
— Gotowi!
dy, przesuwanie wojska, słychać jakieś echo:
— Każda kompania po objęciu komendy „Wzywam pana pułkownika do poddania się
wysyła patrol przed Dowództwo Placu!
« oddania mi dowództwa garnizonu!“ i je

Przewrót Cieszyński

szcze różne radosne glosy i okrzyki, a w \ Cieszyna i wylewa się na niwy i lasy aż po
końcu wszyscy zrozumieli, że w tej chwili' «zczutu
szczyty gór
aór i fale
fale Ostrawicy.
Ostrawicu.
z Ziemi Cieszyńskiej odleciał na zawsze orzeł
Wolna! Wolna! Wolna!
dwugłowy przed srebrnopiórym Orłem Pol
A tam w Radzie Narodowej jakiś nastrój
skim.
uroczysty i wszyscy słyszą głos serca. Do
wódca przewrotu ślubował wczoraj posłu
W Domu Narodowym w Cieszynie wśród szeństwo Radzie. Rada Narodowa ma więc za
członków Towarzystwa Międzypartyjnego, sobą wojsko, ma więc faktyczną władzę. Z
które przybrało nazwę „Rady Narodowej tą chwilą przestała być Między partyjnem To
Śląska Cieszyńskiego“ wielkie zdenerwowa warzystwem, a stała się niezależnym rządem
nie. Widziano, jak młodzi oficerowie w licz polskim. Obok rządu w Krakowie, pierwbie 30 rzucili się, by opanować sztab i prze | rzym rządem na ziemiach powstającej z moszło 200 starych wygów austrjackich, za 1 giły Rzeczypospolitej Polskiej.
którymi stało kilka tysięcy żołnierza i mia
31 października 1918 roku — bądź bło
sto o więlcszości niemieckiej.
gosławiony!
— Czy tam oni dadzą sobie radę, a może
zginą? A wtenczas i my pogrzebani i za
Refleksie.
przepaszczona jedyna sposobność do zdobycia
Dopiero 18 lat upłynęło od tego dnia hi
wolności.
storycznego, który dał wolność Ziemi Cie
— Czy nie słychać strzałów lub okrzy szyńskiej, a jakże wszyscy zda się o nim za
pomnieli, czy też chcą, by zapomniano. Tu
ków?
,
— Nie, nic nie słychać!
w Cieszynie kresowym i sąsiednim Krako
Na rynku i ulicach spokój. Ludzie snują wie narodziła się Wolna Polska — nie z ła
się leniwie, jak cienie. Nikt nie odgaduje ski, czy przypadku, ale z C z y n u! Bez naj
mniejszej pomocy z zewnątrz, sami synowie
ważności dziejowej tej chwili.
— Nie, musiało się to źle skończyć, ina tej Ziemi, choć w obcych mundurach, alb
duszach ofiarnych polskich — wolność tę
czej...
— Na Boga, co to?! — wszyscy zrywają wywalczyli. Czyn ten — to rewolucja, to powstanie. Jeżeli temu powstaniu brakło ce
się i stają w osłupieniu.
Nad rynkiem unosi się gromki śpiew żoł chy innych powstań, brakło krwi, jest to do
wodem tylko dobrego i drobiazgowego przy
nierski: „Jak to na wojence ładnie...“
gotowania i doskonałego zaskoczenia. Wszak,
Tłumy przebiega, jakby iskra elektrycz gdyby zamachowcy byli spóźnili się o kilka
na.
naście minut, z pewnością krew obficie była
— Co się stało?
by polała się na ulicach Cieszyna.
— Polacy opanowali garnizon. To już
Obowiązkiem prawdziwych Powstańców
wojsko polskie!
Ziemi Cieszyńskiej jest podnieść dzień ten do
— Przeszło dwustu oficerów niemieckich godności święta tej Ziemi, święto to i Bra
poddało się!...
ciom naszym za Olzą przypominać będzie
— Komu? Tej garstce?!
siłę i niezniszczalność polskości aż po Beski
Radość przepełnia serca, przenika mury dy i Ostrawicę. ,
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Unieważnione wybory
W dniu 10 października br. odbyły się wy
bory do rady załogowej urzędniczej na kopalni
„Andaluzja“. Przeciwko wyborom wniesiono
protest i w związku z tym w dniu wczorajszym
sdbyła się rozprawa u inspektora pracy w Cho
rzowie. Na rozprawie podniesiono, że w dniu
wyboru dopuszczono do głosowania dwóch urzędników, którzy nie byli wciągnięci na listy
wyborcze. Po wywodach stron inspektor pracy
unieważnił wybory i zarządził rozpisanie no
wych.

inwestycje na kop. „Blelszowlce"
Na kop. Bielszowice, należącej do Skar*
bofermu, uruchomiono w tych dniach no
wy szyb wydobywczy, urządzony według
najnowszych wzorów techniki. Dzięki uruchomieniu nowego szybu spodziewane
jest zwiększenie wydajności.

Na samolot
dirma „Natronag“ złożyła wczoraj do
rak p. wicewojewody "nir. Saloniego kwotę
ió.500 zł. na budowę samolotu.

Dziwne praktyki firmy Krigowski
Roboty ziemne i betonowe przy budo
wie wielkich pieców w hucie „Piłsudski“
wykonuje firma Krigowski z Katowic. Jak
nam donoszą, firma ta stara się wszelkimi
»•posobami przeprowadzić oszczędności ko
sztem plac robotniczych. Nie tylko, że
robotników opłaca poniżej taryfy płac, nie
płaci im wcale dodatków za pracę w nie
dziele i święta, lecz nie przestrzega termi
nowego obowiązku ubezpieczenia swych
robotników w Zakładzie Ubezpieczeń Spo
łecznych. Kiedy zaś robotnicy upominają
ąię o słusznie im przynależne wynagrodze
nie, to odpowiedzią na to jest — natych
miastowe zwolnienie. W ten sposób doszło
do tego absurdu, że robotnicy-Polacy „bun
tujący się“ zostali zredukowani, gdy tym
czasem robotnicy o innej przynależności
narodowej „spokojni i chętni do pracy" —
według słów kierownika, nadal pracują.
Należy stwierdzić, że o ile na przyszłość
stan ten nie uległby zmianie, a firma ta
nadal obchodziłaby ustawy, to należałoby
z tego wyciągnąć pewne konsekwencje,
których zwłaszcza oczekiwali byśmy od
czynników kompetentnych, t. zn. publicz
nych i Wspólnoty Interesów.

Kurs Księgowości
przebitKowej

NOWE

W poniedziałek obradować będzie
Komisja Międzyzwiązkowa
Jak się dowiadujemy, w poniedziałek
2 b. m. Komisja Międzyzwiązkowa obrado
wać będzie w Katowicach nad nowo wy
tworzoną przez oświadczenie P. Premiera
sytuacją w zatargu o czas pracy w górnic-

tw'e.
Podana przez część prasy wiado
mość, jakoby podobna konferencja miała
się odbyć w ub. sobotę, okazała się więc
nieścisłą.

Do członków Okręgowej Rady Zawodowej ZZZ.
Prezydium Okręgowej Rady Zawodowej ZZŹ w Katowicach zawiadamia uprzej
mie, że wyznaczone zebranie Rady w peł
nym składzie na dzień 3 listopada b. r. z
przyczyn niezależnych od Rady nie odbę-

dzie się. O następnym terminie zebrania
członkowie Rady zostaną zawiadomieni za
pośrednctwem prasy I zawiadomień osobi
stych.
PREZYDIUM RADY.

Zawarcie umowy taryfowej
w przemyśle tartacznym na Śląsku
Onegdaj odbyła się dalsza konferencja
w sprawie zawarcia umowy taryfowej w
przemyśle tartacznym na Śląsku. Ponie
waż obie strony uzgodniły, że żadnych za
sadniczych zmian co do warunków pracy
i płacy nie poczynią, wobec tego doszło do
porozumienia, wynikiem którego było pod
pisanie nowej umowy. Umowa ta jedynie
w nielicznych wypadkach usuwa pewne
przestarzałe formy pracy. Związki zawo
dowe, jak i Związek pracodawców stanęły

ULTRANOWOCZESNE
ODBIORNIKI

KOSMOS
Niespotykana dotychczas
selektywność
Zdumiewający zasiąg I siła odbiorą
Do złudzenia wierne odtwarzanie
dźwięków
Najnowsze typy lamp (słynna penloda AL4)
3 zakresy fal - (lale ultrakrótkie)
Kolorowa skala o niezwykle przej
rzystym układzie
Wysoce artystyczna forma
zewnętrzna
Niezwykle dogodne I niewielkie
rety

na stanowisku, że pożądanym byłoby na
danie mocy obowiązującej przez Minister
stwo umowie, któraby w ten sposób objęła
wszystkie zakłady drzewne na Śląsku i
wprowadziłaby jednolite zarobki we wszy
stkich tartakach. Wobec tego związki na
własną rękę poczynią starania w Minister
stwie Opieki Społecznej w tym sensie. Z
ramienia ZZZ w konferencji wziął udział
sekr. Bajdur.

Od zł. 16 miesięcznie
Bezpłatne demonstracje i sprzedał
w firmie i

„R A D I 0 D 0 M“
KATOWICE, ulica Opolska 1 (5593)

£ wievzeA foas&tibshich

W święto umarłych...
należy unikać mostów
Okres poprzedzający święto zmarłych
na Kaszubach należy do najciekawszych ze
względu na obyczajowość ludu nadmor'
skiego, oddającego wielką cześć zmarłym.
Lud na wybrzeżu odwiedza cmentarze»
przystraja groby kwiatami oraz chodzi na
nabożeństwa żałobne. Z czcią dla zmarłych
łączy się ściśle wiara w przebywanie w
ostatniej dekadzie przed Zaduszkami du
chów z zaświatów na ziemię. W Pierwoszy
nie, Miechowej. Połczynie pod Puckiem
twierdza, że w tym okresie należy unikać
dróg rozstajnych i mostów, gdyż idą nimi
duchy na święto zmarłych. Są to duchy z
czyśca. które dążą do swych parafji na na
bożeństwa żałobne, lubią one właśnie od'
Doczywać na rozstajach.
W miejscowości Góra w powiecie mor
skim twierdzą, że duchy ubrane są w szare
szaty.
r - '..... i

-*

200 bezrobotnych z Jarrow maszeruje do st olicy Anglii, aby przedłożyć rządom ciężkie
ich okręgu przemysłowym.

Jak się dowiadujemy odbędzie sie w gmapołożenie gospodarcze w'
chu tutejszej Męskiej Szkoły Wydziałowe; przy
ulicy Szkolnej 9 trzydniowy kurs księgowości
Przebitkowej . Definitiv“ W kursie, obe.rtrujv
przebitkową
prz/
cym tak wykłady teoretyczny iak również ćxv; woczesną księgowością
czenia praktyczne w dniach 3 4, 5 listopada w czym organiatorzy żadnych o.piait od uczestui
godz od 18 30—^0.30 mogą brać udział wszy" ków nie pobierają
Wykłady prowadzić będzie prezes Związku
~y księgowi, którzy pragi.u zapoznać się z no-

Przyroda — natchnieniem malarza
Dziwne to, ale są ludzie, którzy się lubują
w sztuczności: miasto wolą niż wieś, — ko
bietę wymalowaną niż o żywym, tak wymow
nym naskórku, — ubranie sztywne niż swo
bodne, — konwenans niż szczerą prostotę. Ale
ci, co to wolą, to i wyjątki i natury... nienatu
ralne.
Ogół jednak kocha przyrodę. Dowodem ten
nowoczesny pęd ogólny ku lasom, górom, mo
rzu.
Ale każda miłość jest inna. Malarz kocha
przyrodę po swojemu. Zobaczmy, jak się to
objawia w obrazach, co z przyrody i jak przed
stawia.
Sławione jest studium Albrechta Dü
rer a (w. 15 aa 16) „Kępka trawy". Drobniut
ko, rzeczowo wymalowane, najwierniejszymi
(czy też najpowszedmejszymi) barwami, traw
ka za trawką, kwiatek za kwiatkiem. Dürer lu
bią! je, jak z tego widać, rzeczowo, takiemi jak
są, trochę jakby botanik, trochę jak wieśniak:
uietyle jest to obraz malarski, ile notatka ob
serwatora.
Malarz włoski Pisanello (pocz. 15 w.)
rysuje zwierzęta dla nich samych, bo go zaj
mują i dają mu szczególne wzruszenie. Z ry
sunków widać, że je lubi, podobają mu się, —
tak je pięknie przedstawia! Widać jednak, łe
nietylko ich wygląd go zajmuje, ale i ich życie:
pełne są ruchu i wyrazu. Niby przedstawia rze
czowo, ale i z wniknięciem.

Taki U cello (t. zn. „Ptak") ma właśnie
ten przydomek za ptaki, które z zachwytem ma
luje (pocz. 15 w ).
Koń zajmuje szczególne miejsce w malar
stwie, jak zajmował w życiu; tyle go w obra
zach, co we wyobraźni pokoleń, które nie tylko
nim się posługiwały, ale i z nim żyły. To też u
nas cały szereg malarzy-koniarzy: Orłowski
(Aleksander um. 1832) ze swymi szkicami, mo
że nieco szablonowymi, ale pełnymi tempera
mentu. Znakomite po malarsko konie Micha
łowskiego (Piotr, urn. 1856). Trzy już poko
lenia Kossaków malują konie. I jakie! Już da
lej pójść w przedstawieniu nawskróś żywego
konia, niż Wojciech Kossak, wprost nie
podobna! Zawsze i wszędzie w jego Obrazach.
Wszyscy je znamy. W Krakowie w tym mie
siącu jest zbiorowa, wielka wystawa jego dzieł.
A jak będziemy we Lwowie, warto pójść do Pa
noramy Racławickiej i przyjrzeć się koniowi
przestraszonemu wybuchem granatu. Czy mo
że być coś bardziej wyżego, przepojonego czu
ciem i nerwami? Pisał k.edyś St. Witkiewicz,
że aby dobrze namalować konia, trzeba się w
niego tak wczuć, żeby przez czas malowania
„być koniem“, — a ja powiem dokładniej: ko
niem w przedstawionej sytuacji. Otóż konie
Kossaka stworzone są z głębi wczucia się w ich
dane przeżycie.
Z czasem objęli malarze swem opracowa
niem wszystkie niemal zwierzęta. Studja robią

Księgowych w Polsce i dyr tutejszej Szkoły
Handlowej o prof Witold Gawdzik.
Bliższych informacji interesenci
telefonicznie pod Nr 308 96.

otrzymają
(o)

zip. w zwierzyńcach, albo też w naturze, tak jak
nieporównany Liliefors (Szwed, współczes
ny), którego zwierzęta wśród śniegów północy
są na wyżynie doskonałością Kossakowych koni.
Świat roślinny dwojako wszedł w malar
stwo. Raz jako obraz kwiatów. Wielkie zamiło
wanie kwiatów hodowanych w domu odzwiercie
dla się w twórczości malarskiej. Cudne kwiaty
Wyczółkowskiego, Filipkiewicza, Karpińskiego
i tylu innych osiągają nietylko przedstawienie
uroku roślinki samej, jej niemal zapachu i na
stroju, ale poprzez to i urok obrazu: cudne har
monie barwne samego obrazu na temat cudnych
harmcoiij stworzonych przez naturę w postaci
kwiatów. Powtóre widzimy świat roślinny w
malarstwie jako obrazy rośLnności W przyro
dzie. Widoki lasów... cóż za rozkoszny pełen ży
cia temat! Od np. starego Ruisdaela (malarza
niderland. VXII w.), który dość zresztą brunat
no maluje omszałe olbrzymy drzew lasu, — aż
do najnowszych, z pośród których wymienię
tak niebywałego (choć niedocenionego), niedaw
no zmarłego malarza lwowskiego Ćwiklińskiego
» jego widokami leśnymi, gdzie niemal słychać
szum w gałęziach — albo jak krakowski malarz
. grafik St. Jakubowski, który jak nikt drugi w
swych drobnych pejzażykach pokazuje pęd ży
ciowy roślinności (np. te kępy krzewów i chwa
stów aż plączących się w przytuleniu do pni).
A Wlodz. Tetmajera pola pszeniczne!
Z tern się wiąże obraz pejzażowy. Istnieje
od wieków, bo już starzy Rzymianie (Pompei)
malowali doskonale obrazy całych okolic. Potem
wprawdzie przyszedł okres (renesans) sztuczne
go pejzażu, jakby kulis pejzażowych, Ale tre-

chę później w krajach niderlandzkich już był pej
zaż wybitnie dla siebie traktowany, niby reali
styczny, ale już i wrażeniowy. Całkiem szcze
gólny typ obrazu pejzażowego stworzy! dopiero
okres impresjonistyczny (w, 19 na 20). Ten
wykwit! z przesytu miastem. To jest wybitni*
pejzaż turystyczny; przedstawia świat taking
jakim go widział mieszczuch wybrawszy się
wyjątkowo (wtedy jeszcze rzadko kto wyjeżdżał)
r.a d: leką wycieczkę: po s żarem, mrocz nem mie
ście wydawał się tak świetlisty i barwny, jak
radosne złudzenie. I to stanowi istotę impresjo
nizmu.
Aż dziś malarstwo odwróciło się dość nie
wdzięcznie rd przyrody, światła, jej szczerego
uroku i t. d. i robi znów pejzaż sztuczny. To nie
rie szkodzi, to przejdzie, wzbudzi za jakiś czas
nowy smak dla natury, — to nawet byłoby inte
resujące widzieć przyrodę przesianą przez oso
biste pojmowanie... gdyby ono było więcej oso
biste, a mniej narzucone i sztywne.
Im zresztą przyroda będzie bardziej zgnę
biona i zduszona przez gospodarkę ekonomicz
ną, tern więcej będziemy kochać jej wolne za
bytki. Znam takich malarzy, którzy nie mogą
malować pejzaży, bo w kratce pól zbyt czują
sztywną, małostkową gospodarkę człowieka, —
bo bo już nie czysta przyroda.
Pozostaje morze, wielkie, potężne, nieujar*
mione morze. Które u Botticelłego (ko
niec XV w.) jest tak naiwnie zmechanizować
nem, — a tak żywem u naszych dziś raaryni*
■stów, gdzie gra, burzy się, sroży, albo znów.
uśmiecha się odblaskiem pogodnego nieba.
Bronisław Olszewski,

Sta tit.
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Front
pomocy
zimowej
Rolnicy Ślazacyl

ściągające dobrowolne opodatkowania z pobo
Dziś: Wszystkich
rów tych funke, przekazywały je na rzecz ko*
Świętych
metetów powiatowych.
Jutro: Dzień Zaduszny
Wydział Wykonawczy Wojewódzkiego Oby ni alkach możliwie natychmiast, natomiast w ży
watelskjego Komitetu Zimowej Pomocy Bezro cie w term nie do 15 grudnia br. Za złożone da
Wschód sl. g.: 634
botnym ustalił — w związku z wydaną w dniu ry otrzyma każdy rolnik pokwitowanie. Odbiór
Zachód sł. g : 16,21
19 października 1936 r. przez Związek Izb j Or

(_) Uruchomienie no;wowybudowane! fabryk,
przetworów mięsnych i tłuszczów na terenie
.rzeźni miejskiej w Katowicach.
Magistrat miasjta Kytowjc wybudował na
tereuie rzeźni mHeiskięj w Katowicach budy
cek fabryczny kosztem f75 000 zł w którym
firma' ßilesiabacon założył',a fabrykę przetwo
rów mięsnych i tłuszczów i wyposażyła ja w.
własny koszt w potrzebne do prowadzenia za
kładu urządzenia techuicssne,, odpowiadając»
wymogom higieny i bezpieczeństwa Razem z
wewnętrznym urządzeniem koszty budowy
wynoszą 2% 000 zł Bgdvnetk fabryczny wy
posażony iest w koyroczesne urządzenia.

Ha lesieft i z.mq

najlepsze materiały wełniane na płaszcze,
komplety, kostiumy, i suknie jakołeź jedwab e
_ w najnowszych wiązankach, kolorach 1 wzorach
§
poleca

będze protokolarnie stwierdzony, a poza tym
ganjzacyj Rolniczych RP. odezwą dla Rolników każdy ofiarodawca ma prawo sprawdzić w księ
śląskich — następujące normy świadczeń na po dze towarów ! produktów danego Gmomego Ko
moc zimową bezrobotnym: z każdego hektara mitetu Obywatelskiego Zimowej Pomocy Bezro
użytków rolnych i terenów zalesionych po 2 kg. botnym. czy jego ofiara została zanotowana w
żyta i 5 kg, ziemniaków, albo równowartość te księgach.
go w gotówce, przyczyni ustalono cenę za 1 kg,
Każdy Obywatel — Rolnik winien przyjść z
żyta na zł 0,18, a za 1 kg. ziemniaków na zl 0,04 pomocą bezrobotnym.
razem więc z jednego ha zl 0,56.
Jest to dziś nakazem dla każdego człowie
Przeprowadzeniem zbiórki zajmą się Gm. Ko ka, dla którego obowiązek miłosierdzia chrze
mitety Obywatelskie Zimowej Pomocy Bezro śsjańskiego nie jest pozbawionym treści ha
botnym przy współudziale istniejących Komite słem, ale żywą potrzebą sumienia.
Pomoc dla bezrobotnych jest sprawą całego
tów Daru Rolniczego na Fundusz Obrony Naro
dowej. Ze względu na zbliżającą się zimę Rob I społeczeństwa, w którego interesie leży zacho
nicy winni składać ustalone świadczenia w ziem I wanie spokoju socjalnego na wsi i w mieście.

Przewodniczący Wydziału

Wykonawczego:

Kitli

Opłaty na pomoc zimową
dotyczą również sublokatorów

HVG€UEł>

Miejskie komitety w Pszczynie
i Lublińcu

F„Futro”
UTRĄ

Om

Scharf

Telefon 325-66

Przewodniczący sekcyi:
Zbiórki Pieniężnej: Inż. Ciszewski Alek san
der Gen. dyr. Zakł. Hohenlohego, Ks. Brandys
Jan, prob, parafii św. Barbary w Chorzowie,
Zbiórki Materiałowej: Dr. Kocur Adam. Prezy
dent m. Katcwc, Dr. Miidner Jan Prezes NPR.,
Organłzncyjno-Propagandowej: Dr. Zagórowski
Julian Dyr. Skarbofermu, Poseł Ligoń Stanisław
Dyrektor Radia Polskiego. Młodzieżowej: Poseł
Dr. Nowak Ignacy, Przew. Rady Miejskiej w
Chorzow-e. Dr. Żurawski Zygmunt em. Wcewo
'ewoda Prezes PCK.
czy w skladz e pp. dr. Pałka — przewodniczący
dyr. Szopa — za.st. przew. Kałuża — sękr. oraz
ks. dzjekan Blelek i dyr. Panieński jako człon
kowie.
Po ustaleniu Komjsji Rewizyjnej, sekcji f'.n an so w o- z b o rk o w e I i propagandowo organ iza
cyjnej omówiono formy najbliższej działalności
Komitetu.
W Lublińcu odbyto się w sali posiedzeń ra
dy nrelskiej zebranie przedstawicieli organza"
cyj. Przewodniczył burmistrz p. Skop, wyjaśniając na wstępie cel zebrania, a więc jak najda
lej idąca pomoc zimewa bezrobotnym w której
udział wz ąć winno bezwzględnie całe spo lec zeń
stwo bez różnicy narodowości i przekonania po
litycznego. Liczba bezrobotnych w Lublińcu do
chodzi w zimie 400 — 500 osób. Przystąpiono do
wyboru kom tetu wykonawczego, w skład które
go wszedł burnt, p. Skop jako przewodn'czący.
s&kr. miejski p. Jarkulisz jako sekr czfonko"
wie: pp. Breljńskj, Durski, Qajowsk:, Grabow
ska, Grim, J. Nowak. Przykuta, Ochman, Szwarc
Drzymała, Rożniewska j dyr. przędzalni. Mamon
ton!
Wybrano również kom. rew. w osobach pp.
W. Czech, Aug. Olejak. Poruszono sprawę opo
datkowania funke, państw, z tern, by władze
'

KATOWICE, Ul. 3-go Maja 7
5527

(—) II. koncert symfoniczny
odbędzie się w niedziele 1 bm. o godz 17
w sali Śląskich Technicznych Zakładów Nau
kowych w Katowicach przy ul Krasińskiego t
inicjatywy miejscowego. Towarzystwa Muzy
cznego
Koncert poprowadzi p. Zbigniew
Dymmek jako solistka wystąpi p Stefania Al',nówna wykonując koncert fortepianowy E-dur
Beethovena.
Przy dolegliwościach żołądkowych zgadze,
braku apetytu, obstrukcji ucisku w okolicach
wątroby, złym samopoczuciu, drżeniu kończyn
senności, szklanka naturalnej wody gorzkiej
Franciszka - Józefa działa szybko j ożywczo
na osłabione trawienie Zal. przez lek
. (o)
(—) ..Furiat i Jego ataki".
Pod powyższym tytułem przynosi tygodnik
..Naród i Państwo“ z dnia 1 listopada (Nr 3t>>
artykuł wstępny pióra naczelnego redaktora
tego interesującego czasopisma, p Bolesława
Srockiego. Artykuł pełen niezwykle trafnych
i wnikliwych uwag stanowi gruntowne roz"
oraw-ienfe się z .rewelacjami“ p. Mackiewicza
£'S*£U ' Wojewodzie Grażyńskim Wywody
. .Narodu i Państwa“ zużytkujemy na lamach
■ Polski Zachodniej“ w dniach najbliższych Już
teraz jednak zwracamy na wspomniany numer
Narodu i Państwa“ uwagę tych czytelników,
którzy żywiej interesują się aktualnymi zaga
dnieniami.

'

'

■ ■■

Niemcy odmawiają sal na uroczystości polskie
Zdarzają się w Niemczech coraz częś
ciej wypadki odmawiania przez Niemców
— właścicieli resrauracyj ; sal teatralnych,
Ickali na przedstawienia, uroczystości i ze
brania polskie. Zapytani o przyczynę od
mowy ograniczają się właściciele Niemcy
zazwyczaj do lakonicznego stwierdzenia:
„zakazano nam, nie możemy powiedzieć z
jtkich powodów“.
Podobny wypadek zaszedł ostatnio w
Bytomiu, gdz;e Polacy od szeregu lat, nie
dysponując odpowiednio wielką salą na
urządzenie dorocznych dożynek (t. zw.
żniwnioka), korzystali z sal właścicieli
Niemców. W roku bieżącym spotkano się

(—) Kurs Sanitarny Polskiego Czerw. Krzyża
w Katowicach.
Drużyna Ratownicza P. C. K. Kato wice-Cen
trom urządza kurs z ratownictwa ogólnego i
przeciwgazowego, który rozpocznie się 20 listo
pada br. Na kurs mogą być przyjęci ochotnicy
z Katowic Centrum obojga pici, którzy ukoń
czyli 18 lak Czas trwania kursu około 3 m.es.
Ćwiczenia odbywać się będą w piątki od gcdz.
19—21-ej w Szkole Wydziałowej Żeńskiej w Ka
towicach przy ul. Szkolnej. Zgłoszenia przyj
muje codziennie Biuro P. C. K. w Katowicach,
ul. Andrzeja 9 od gcdz. 8—12-tej, oraz we wtorki
Zdrowo! SmacznieI ObhoeI Tamo i piątki w Szkole Wydziałowej Żeńskiej od go
dziny 19—21-ej.
_ .
(3142)
(—) Kursa rysunku artyst. I malarstwa
prof. B. Olszewskiego mieszczą s.ę w lokalu
w KATOWICACH ulica Dworcowa ar. 13.
przy ul. Plebiscytowej 1 m. 9 i rozpoczynają
Kuchnia mięsna i inrska — Obiaat w abonam. lekcje dnia 3 listopada t. j. we wtorek o godz.
9-tej rano i 4-tej popoŁ
po ceru© zniżoaei

w Mleczarni „Zdrowia

Zarząd Główny Tow. Polek na Śląsku roze
słał w tych dniach okólnk do wszystkich Kół
w sprawje udziału Tow. Polek w zimowej akcji
pomocy bezrobotnym. Powołując s ę na ten o"
kólnjk zarząd gorąco apeluje jeszcze raz do
wszystkich Kół Tow. Polek, by weszły w poro.
zumienie z lokalnymi Komitetami Pomocy bez
robotnym, celem wzięcia jak najliczniejszego u.
działu w zbiórkach oraz wszystkich pracach <t
tą akcją związanych.

Skład wydziału wykonawczego Obywatelskiego
Komitetu Wojewódzkiego

Grzesik Karol, Marsz. Sejmu Śl. j Prezydent m.
Chorzowa. Wiceprzewodniczący: Dr. Graźyń.
ski Michał Wojewoda Śląski. Ks. Biskup dr.
Bromboszcz Teofil Sufragan Diecezji Śląskiej,
Pułk.
Dypł. Sadowski Jan Dowódca 23 Dyw.
Plac Marszalka Piłsudskiego nr 4, otok Apteki Miejskiej.
Skarbnik:
Inż. Ciszewski Aleksander, Gen. dyr.
Wielki wybór!
Najn ższe ceny !
Zakł. Hohenlohego. Zast. Skarbnka: Poseł Pie
trzak Jan, Prezes Zw. Metal. ZZP. Chorzów
(—) Zebranie zarządów kół NChZP okręgu ka Sekretarz: Dr. Obierek Leopold, dyr. Woj. Bin
towickiego.
ra Fund. Pracy.
Dnia 28 października odbyło się zebranie
okręgowe zarządów Kół NChZP okręgu Kato
wice poświecone aktualnym zagadnieniom do
by obecnej Po zagajeuiu przez prezesa pow
p Długie wieża, sekretarz powiatowy p Go-ia
wygłosił aktualny referat Z podanych spr<r
wozdań wynika, że praca w NChZP na terenie
W związku z ustaleniem norm opłat od lokali
jest żywotną Następnie wicemarszałek Seimu
p Dąbrowski wygłosił referat o sytuacji w na zimową pomoc bezrobotnym, wyłoniły się
Hiszpanii. Po wysłuchaniu referatów i spra wątpliwości, czy i w jakiej m erze opłaty te do
tyczą sublokatorów.
wozdaj wyłoniła się dyskusja
Jak nas informują % Ogólnopolskiego Obywa,
telskjego Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobot
WYTWORNE TOREBKI, rękawiczki I paski
nym. Intencją Komitetu nie jest wyłączn e sub.
(modele zagraniczne)
lokatorów z udziału w ogólnej akcj całego spo.
łeczeftsfwa na rzecz pomocy z mowej. Przypu
szczać należy, że normy udziału sublokatorów
KATOWICE, Dyrekcyjna 2 (brama Hotelu „M uppol*
w świadczeniach, przypadających od po-szcze
gółnych m eszkań, będą przedmiotem porożu
(—) Kolonizacja I germanizacja Śląska
mena między sublokatorami a w łaście .«lam;
Staraniem k&tyjwtu Śląskiego odbędzie się mieszkań.
W piątek. 6 listopada o godzinie 19 w sali wy
kładowej Domu Oświatowego w Kat o wica en
o dczyt z cyklu . Polski Śląsk“ Prof Uni wer
syłetu Poznańskiego dr Kazimierz Tymieniec
ki bedzje mówił na temat: .Kolonizacja i ger
manizacja Śląska w wiekach średnich“ Wstęp
Onegdaj odbyto s ę w Pszczynie posiedzenie
woli/y
organ'zacyjne Miejskiego Obywatelskiego Ko
mltetu Zimowego Pomocy Bezrobotnym przy
w najlepszycn Jakościąth
licznym udziale zaproszonych. Przewodniczył
przeróbki po niskich cenach p. burmistrz Żmij. Wybrano Wydział Wykona w
tylko w firmie

«tao

Udział Tow. Polek w akcji
zimowej bezrobotnym

poraź pierwszy z zdecydowaną i właśnie w
podobnie lakoniczny sposób wyrażoną od
mową wszystkich niemieckich właścicieli
odpowedmch lokali. Doroczny żniwniok z
dnia 11 bm. musiał się wobec tego odbyć
w zbyt szczupłych na ten cel lokalach „Go
spody Polskiej“. Nie była to zresztą jedyna
trudność. Do ostatniej chwili ważyły się
losy pochodu, który również dorocznie
przy sposobności żniwnioka byl odbywany.
Stan niepewności, w którym trzymano Po
laków odbił się oczywiście niekorzystnie
na rozmiarach uroczystości, która miała
ustaloną tradycję wspaniałej manifestacji.

Adwokat Or L. LAM PEL
otworzył kancelarię

w KATÓW,CACH, Teatralna 10/1
Telefon 331-/0

5608

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
POWIATU KATOWICKIEGO

(—) 345 miL pudelek zapałek wypaliliśmy oi
stycznia do września.
Według ostatnich obliczeń, zbyt zapałek »
Polsce wynosił w ciągu 9 miesięcy rb. 69 tys.
skrzyń po

5.000 puae.ek, e. za,tern 846 mil. pude

łek zapałek. W porównaniu z tym samym okre
sem reku ubiegłego zbyt zapałek zwiększył sif
o 3.000 skrzyń, t. j. o 10 mii. pudełek.
P o w ro c t t

(5607)

Dr med. F. BETTER
bpecjai.sia chord-» uszu, nosa i gardła

KATOWICE, 3 Maja 7 — Tel. 3*6-77
(—) Ruch pocztowy i telegraficzny w Polsce.
Z ważniejszych miast Polski wysłano w o
krese 8 miesięcy vb. 352.218 tys. przesyłek li
stowych zwyczajnych, 8.533 tys. poleconych,
4.077 tys. listów wartościowych i paczek, 104.917
tys. dzienników i czasopism i 1.0576 tys. tele
gramów. W tym samym czasie nadeszło do
ważniejszych miast 220.322 tys. przesyłek listo,
wych zwyczajnych, 9.395 tys. poleconych, 2.748
tys. listów wartościowych i paczek, 15.469 tys.
dzienników i czasopism, oraz 1.250 tys. telegra
mów. Suma wpłaconych przekazów pocztowych
i telegraficznych wyniosła 337,1 mil. zł, wypłaconyah 298,2 mil. zł.

KAWIARNIA
Specjalne śniadanie duże zl. 0,90,
NAJLEPSZA

małe zl. 0,70.

KAWA! — Jarsko dobrze I tanio

tylk*

KUCHNIA JARSKA R. KALINOWSKI
KATOWICE, ul,ca Dworcowa 16, rOg ulicy św. Jana.

(—) Nowy, wytworny sklep dla pań.
W ostatnich dniach otwarto w śródmieścia
Katowic (ul. Dyrekcyjna 2, brama hotelu „Mo*
ncpcl“) wytwornie i modernistycznie urządzo
ny sklep z galanterią damską p. n. „Vogue“.
Lokal ten tak rozmiarami jak i wyposażeniem
przypomina paryskie ,,Les boutiques“, c.esząca
się zawsze zasłużonym powodzeniem klienteli
Obecnie w Katowicach panie będą mogły za
opatrzyć się w najnowsze zagraniczne model«
torebek, pasków i rękawiczek.
(—) Oszust mieszkaniowy
Murarz Skworz Tomasz z Zp wódzia doniósł,
że dma 30 kwietnia br zjawi! sie w jego mi o"
szkaoiu Karten Mojżesz zam w Katowicach,
przy ulicy Moniuszki 3
który pod pozorem
wyszukania Skworzowi mieszkania, pobrał J
niego 35U zł których do dnia dzisiejszego nie
zwrócił a obiecanego mieszkania również aj?
dostarczył

(—) Kurs P. C. K. w Bogucicach.
Koło Pd. Czerw. Krzyża w Katowicach—
Bogucicach urządza 7-go bm. kurs bezpłatny,
który obejmuje anatom.ę, udzielanie pierwszej
pomocy przy wypadkach, gazo znawstwo oraz
ratownictwo.
Wykłady odńywaó się będą we
wtorki i piątki od godiz. 1» do 20 w szkołę przy Książnicy
ul. Markiefiti 49. Zgłoszenia przyjmuje Dr. Ka
linowski, Katowice II, ul. Krakowska 39, oraz 5288
w dniach wykładów w szkole przy ul. Mark.efki
nr 49 od godz. 19 do 20.

Każdą nową oow eSC
i ciekawą książkę
naukową znajdziesz

w Wypożyczalni książek
Śląsk,ej - Katów ce
ulica Dworcowa Ił
(naprzeciw Kasy Chorych)

Niedzielą, dnia I-go listopada 1936 rokit

Nr 300

Str. If

Jana Kiepury z Harta Eggerth
Zgodnie z naszą wczorajszą zapowie*
dzią, odbyt się w ubiegłą sobotę w Katowi
each ślub słynnego tenora Jana Kiepury z
Martą Eggerth, znaną gwiazdą filmowa.
Para narzeczeńska przyjechała pociągam
pośpiesznym z Wiednia rano o godz. 7,30.
Przed dworcem oczekiwały ukazania się
ulubieńców tłumy publiczności, która nie
zrażona tak wczesna porą, przybyła powi
tać Kiepurę i Martę Eggerth. Nasz słynny
rodak pragnął uniknąć tego rozgłosu przy
prywatnej uroczystości, lecz, wiadomo, Jak
trudno ukryć tego rodzaju wydarzenia,
cym więcej, jeżeli pasjonują one szerszy o
gól. Przede wszystkim bowiem liczne gro
no wielbicieli talentu Kiepury chciało uf
rzec lego przyszłą żonę.
Na peronie dworca wręczyła narzeczo
nym pęk kwiatów 11 letnia Jadzia Szaber"

ko.

Kdzie miał się odbyć akt zaślubin. Wiel
biciele ruszyli lawą krótsza droga i kiedy
samochody zajechały przed magistrat, pow
tórzyfa sie scena z przed hotelu.
Znowu trzeba było torować narzeczo"
nym drogę do bramy. Oboje cieszyli sie
spontanicznym wystąpieniem mas ludzi.
Marta Eggerth uśmiechała się z wido
cznym zażenowaniem; nie spodziewała się
bowiem tego rodzaju owacyj.
Ślubu cywilnego udzielił Kiepurze i p. Eg
gerthi p. prezydent miasta Katowic dr. Ko
cur. Świadkami byli: ze strony Jana Kiepu
ry dyr. Dobija z Krakowa, a ze strony, p.
Eggerth jej wuj p. Hans Luchterhand, prze
mvstowiec z Hamburga. Ponadto obecni
byli rodzice Kiepury i matka p. Eggerth.
Uroczystość zaślubin przeciągnęła się

dłużej, gdyż wygłoszone szereg przemó
wień. Po ślubie państwo
Kiepurowie,
wśród nowych wiwatów i okrzyków ze
strony tłumów, odjechali samochodem nie
zwłocznie do Sosnowca na śniadanie do
domu rodziców pana młodego.
Popołudniu tego samego dnia młoda pa
ra odjechała do Berlina, gdzie Kiepura ma
wystąpić z koncertem w dniu 3 listopada.
Tam też ma się odbyć ślub kościelny.
Jak wiadomo, znajomość Kiepury obec
nej jego żony datuje się od kilku lat. Po
znali sie w Budapeszcie, gdzie Marta, Ma
tylda. Rosa Eggerth była członkinią zespo
łu baletowego. Pani Kiepurowa liczy obec
nie 24 lata. a mąż jej 35 lat. Gdzie będzie
stała siedziba młodych małżonków, — nara
zie nie wiadomo.

Mit I ms#

— Tel. 348-52

<—) Nie opart sie pokusie.
Syndykat Polskich Hut Żelaznych, wystał
4nia 29 bm. urzędnika Walusia Maksymiliana
do Urzędu oocztowego w Katowicach, celem
xwiiecia 3000 zł Waluś po podjęciu tej kwotę
ulotnił sie w niewiadomym kierunku.

(M) Z działalności TCL w Mysłowicach
TCL w ostatnich czasach urządziło szereg
akademii, miedzy io z okazji 400-lecia urodzin
ks Piotra Skargi
Zorganizowano wiele od
czytów dla starszych i młodzieży oraz wyświet
lano bajki dla dzieci w przedszkolach Obec
nie urządza się cykl odczytów dla miejscowych
orgauizacyj i wieczory poezji Biblioteka TC’,
posiada 3200 książek a w obecnym roku za
kupiono nowych książek za 1400 zł. Towarzy
stwo prowadzi następ wypożyczalnie książek,
publiczna dla więźniów miejscowych organ,zacji i bezrobotnych
Fundusze przeznaczone
na orace oświatową TCL pochodzą z dobrowui
tych datków przede wszystkim z ofiar kupiec
twa
Prowadzone sa obecnie Prace przygo
towawcze nad urządzeniem wystawy ksjążk;
polskiej
Niestety TCL w Mysłowicach me
posiada odpowiedniego lokalu.
(M) Ukończenie robót regulacyjnych na Przera
szy
nastąpi w przyszłym tygodniu W czwartek
nastąpi wpuszczenie wody z prowizorycznego
koryta do wyregulowanego obok Radochy pod
Sosnowcem Uregulowano dotąd kotyto Przem
izy a Bryoicy ukończone zostanie w listopa
dzje. Trasa uregulowanego koryta Przemszy
wynosi 5 kim

(M) Wstrzymanie dopływu wody.
Miejskie Zakłady Przemysłowe podają do
wiadomości, że 2 b. m. zostanie wstrzymany
dopływ wody z powodu wykonania reparacyj dą
domów przy ul. M. Piłsudskiego i Rynku.

Z ^więtochłowickiego
(S) Posiedzenie gminne w Nowym Bytomiu.

Z Katowickiego

Z Mysłowic

t55^3/

PROPAGANDOWĄ SPRZEDAŻ WIN

N»N DEI-FUIRA

(K) Kradzież mieszkaniowa.
W czasie od 29 do 30 ub m włamano się
za pomocą podrobionych kluczy do mieszkat.lt
urzędnika orywatnego Kocha Karola w Malej
Dąbrówce. Drży ul Hallera 28. któremu skra
dziono 6 dużych obrusów 30 serwetek. 3 zwo.'2
płótna białego, kilka ręczników 3 m jedwabiu
białego 3 m płótna na fartuchy 6 osobowe na
krycie stołowe marki ..Solingen“ łącznej war
kości około 500 zł

ui. Rynkowa 1, tel. 124

urządza restauaroja i winiarnia ..Zagłoba“ przy
2,1 Marsz Piłsudskiego 16. telefon 401 65. Winą
znanych zagranicznych firm po zniżonych ce
nach. Duży wybór tokayskioh, mozelskich reń
skich. bordo stich i południowych win. Kuchnia
wyborowa Dnia 3 ; 4 listopada br świnioblcie. na które zaprasza dzierżawca, gj. koncesti
Wiencek.
W
(=) Kradzież motocykla
Dnig 28 bm wieczorem około godz 18 X
przed lokalu Westreięha, przy ul. Jagiellońskiej
w Chorzowie I. skradziono na szkodę Barce*
kiego Antoniego z Rudy Si. motocykl marki
Ariel“ z Nr rejestracyjnym Śl. 4406. Nr silnik*
L. 2102. Nr podwozia 2055.

1

(K) Wieczorek Kościuszkowski w Pawłowie.
W niedzielę 8 listopada b. r. urządza Prze
wodnictwo Okręgu I. Dzielnicy 51. Tow. Gtmn.
„Sokół" Wieczorek Kościuszkowski w Pawłowie
w sali p. Szewczyka przy ul.. Głównej 100. W
programie przewidziane: Przywitanie, referat,
ćwiczenia ne koniu, poręczach, drążku i kółkach
oraz występy gniazd Okręgu I i zabawa tanecz
na. W występach tych biorą udział byli zawod
nicy olimpijscy.

Elektro - Walter, Rybnik,

(=) Dla inteligencji katolickiej Chorzowa I
okolicy.
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej erga.
nizuje w miesiącach listopada i grudnia b. r,
w Chorzowie I cykl wykładów na tematy aktu
alne. Wykłady te przeznaczone dla miejscowej
i okolicznej inteligencji katolickiej, będą się od
bywały w czwartki o godz. 19.30 w sali przy ko
ściele św. Antoniego. Pierwszy wykład przy
pada na czwartek 5 b. m. Karty wstępu na
wszystkie wykłady w cenie zł 1 do nabycia w
urzędach parafialnych w Chorzowie I i II, w
Księgami Polskiej (Skowronkowej) przy uilicy
Wolności, w Księgami Grzesiewskiego, ul Ginu
nazjajna, oraz w Katowicach w Diec. Instytucie
Akcji Katolickiej, ul. M. Piłsudskiego 20.

kurtki, kołnierze, lisy, w znanych z pierwszorzędnej jakości gatunkach I dobiym kroju
po niskich cenach — poleca
Katowice, ul. 3-go Maja 4

Demonstracje i sprzedaż w firmie:

Z Chorzowa

Tłumy katowiczan zgotowały mistrzom
ekranu żywiołowa owację i odprowadziły
Kiepurę i jego narzeczona do hotelu „Mo
nopol“. gdzie były już przygotowane apar
tamenty. Nasiennie tłumy nie rozeszły się
jednak, lecz oblegały hotel, oczekując wyj
ścia orszaku ślubnego. Cierpliwość publłcz
nnścl była wystawiona na dużą próbę, po
nieważ para narzeczeńska w towarzystwie
świadków 1 najbliższej rodziny opuściła ho
teł dopiero krótko po godzinie 10. Powtó
rzyła sie owacja I fala ludzi nieustępliwie
napierała, nie dopuszczając Kiepury i jego
przyszłe! żony do samochodu. Kiepura mu
słał sobie I narzeczone! torować drogę w
tłumie i wreszcie, po wielu trudnościach,
odjechał w stronę magistratu katowickie-

FUTRA
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%a dusze zmarłych

15 tysięcy Niemców
ma wkrótce wyemigrować ze śląską
Gdy przed kilkunastu dniami organ mło
dzieży volksbundowej zamieścił sensacyjny
artykuł o beznadziejnym położeniu mniej
szóści niemieckiej na Śląsku, i gdy „Polska
Zachodnia" powtórzywszy te informacje
wyciągnęła z ich obliczeń jedynie logiczny
wniosek — „emigracyjny" — prasa nie
miecka z organem mlodo'niemcöw „Der
Aufbruch“ na czele podniosła niesłychaną
wrzawę, wołając o prokuratora i konfiska
tę naszego organu; aż tu ostatni numer
„Der Deutsche in Polen“ z 1 listopada br.
nr. 44 przynosi jeszcze sensacyjnsejszą wia
domość pokrywającą sie mniej wiecej z
tym. co napisała „Deutsche Volksgemein
schaft“. ale precyzyjniejsza, podająca już
wprost cyfrę emigrujących. I cóż teraz bę
dzie. cóż powie teraz rozkrzyczany, rozhi
steryzowany organ P. Wiesnera? Gołosło
wnie zaprzeczy?
Według tej wiadomości ma z naszego te
renu górnośląskiego wywędrować przed
upływem Konwencji Genewskiej, a więc
przed upływem 15 czerwca 1937 r. z górą
15.000 Niemców. Na cytrę te składają się
przede wszystkim wszyscy pobierający ja
kiekolwiek zasiłki a więc bezrobotni. Wiel
ka ich część opuści Śląsk już do 1 stycznia
1937 r. Są to przeważnie obywatele nie
mieccy, którym na wypadek, gdyby nie
chcieli emigrować, rząd niemiecki wstrzy
ma zasiłki. W drugiej linii mają wywędro
wać bezrobotni fachowcy 1 funkcjonariusze
których ciągle jeszcze tak potrzebuje nie
miecki przemysł zbrojeniowy. Sa to przede
wszystkim rzemieślnicy, nawet „nie konie
cznie“ U) Niemcy. Po trzecie wywędrować

29 października w sali posiedzeń ratusza
odbyto się zwyczaine posiedzenie pod przew.
naczelnika gminy p Basisty Na ławnika gmin
nego wybrano mistrza komin p Pawła Ulfiga,
w miejsce zmarłego Emanuela Chniurczyka.
oraz uzupełniono deputacie ubogich przez wy
bór członka p Gorgolową Rada gminna ufun
dowała roczne stypendium w wysokości 600 zl
na naukę dla najzdolniejszego ucznia syna ro
botnika z gm N Bytom Jeden z najważniej
szych punktów zebrania to wyrażenie zgody
Rady gminnej na rozparcelowanie nowonaby"
tych terenów dawniejszej huty Rozamundy pudi
budownictwo prywatne. Zaznaczyć należy że
Nowym Bytom odczuwa wielki głód mieszka
niowy i inicjatywa Rady gmin szybko znajdzie
nabywców oarceli którzy de omieszkają za
budować tereny domami mieszkalnemu

mają pensjonlścl oraz wszyscy cl Niemcy,
którzy posiadają po tamtej stronie jakiś
Z Pszczyńskiego
majątek, a wreszcie różni „zasłużeni" dzia
łacze w organizacjach niemieckich. Liczba (P) Komitet Obchodu święta Niepodległości yf,
ich sięgnie podobno jak już powiedzieliśmy Pszczynie,
28 października odbyło się w sali posiedzeń
15.000, w tym 9.000 obywateli Rzeszy, 3.000 ««tusza
w Pszczynie zebranie org. Lokalnego
fachowców 1 pensjonarjuszów 1 3.000 „in Komitetu Obchodu święta Niepodległości pod
nych".
przew. burmistrza Żmija z udziałem prze-dst.
„Der Deutsche in Polen" oświadcza przy wszystkich warstw społecznych. Wybrano Ko
Wykonawczy w składzie: b.urm. Żmij,
tej sposobności, że z tego powodu panuje mitet
mjr. Brandt, ks. dziekan Bielok, insp. Linca, dr
silna depresja w obozie tutejszej niemczy Dzięgiel, dyr. Konieczny, rtm. Zawisza, komen
zny. Widzi ona w tym fakcie zbliżający się dant pow, P. W. oraz dyr. Leszczyński. Poza
koniec tutejszej mniejszości wobec tego po tym dokonano wyboru poszczególnych komisyj,
ważnego upustu „niemieckiej" krwi. Zazna
czyły się łącznie z tym również różne ry (P) Targ na bydło i konie
odbędzie się w Pszczynie w środą, dda 4,
walizacje 1 dysonanse w łonie mniejszości. listopada.
Cały szereg „dzialaczów" miano zademm"
cjować w Rzeszy jako „nieprawomyślnycr" (P) Skutki ulewy.
ulewnego deszczu jaka pada od kil
skutkiem czego, chcąc nie chcąc, muszą zo ku Wskutek
dni rzeka Pszczynka wezbrała i wystąpiła a
stać na miejscu.
brzegów zalewając przylegle łąki i pola w pro
Temu to faktowi pismo P. Panta przypi mieniu około 200 m. Pod zalanym terenem
suje fakt pewnego „otrzeźwienia" w kołach znajdują się poniekąd jeszcze nie wykopane kar
mniejszości niemieckiej i spoglądniecia na tofle. W Pszczynie wskutek wylewu zalana zor
,
reszcie na rzeczywistość realnie. Tu zali stała duża połać parku książęcego.
czyć by może należało znany już naszym (P) Samochód najechał rowerzystę.
czytelnikom głos 13 numeru „Deutsche
Dnia 29 października został na skrzypowa*
olkVolksgemeinschaft“?
nju dróg Papiowy — Wygoda najechany prze*
osobowy jadący % we rem 52-letu*
Ale dlaczego rzuca się wobec tego w samochód
Aleksander z Paulów. Na skutek zde
sposób zgoła furiacki organ p. Wiesnera; Kurpas
został rowerzysta wyrzucony na jezdnie
„Der Aufbruch“? Czyżby doprawdy on je rżenia
asfaltową, doznając dotkliwych potłuczeń mie
dyny nie zorientował sie i nie dojrzał rze dnicy i głowy. Samochód kierowany przes
czywistej rzeczywistości? Bardzo to, co | Hornjka Jat.a z Rybnika zatrzymał sie natych*
prawda możliwe. Czasby już byl, by ktoś ' miast i zabrał nieprzytomnego Kur pasa do szpj
wylał parę kubłów zimnej wody na tepej tała Jak stwierdzono winę w wypadku ponosi
już nieraz głowy tych nieprzytomnych częściowo szofer który jechał w zbyt szybk.ut
tempje oraz śliska wskutek deszczów szosa.
„wiecznych młodzieńców" l.„

Str.'”

Niedziela« dnia ( go listopada 1936 rokit.
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Groźna powódź na Śląsku

W nocy z piątku na sobotę z niewiadof
mej przyczyny nastąp* gwałtowny wyle\j/
rzekł Brynicy na przestrzeni od Wielkich
Piekar do Brzozowie — Kamienia. Poziom
wody w rzece podniósł sie w ciągu niespttł
na godziny o cztery metry i prasy wody zp
hły pola i laki w pobliżu W. Piekar.
O wiele jednak straszniejsze w skutkar*
zniszczenie pozostawił po sobie wylew w
Brzozowicach — Kamieniu. Jeszcze o '/to"
dżinie 24 tego samego dnia nic nie wskiazy
wato na grożące niebezpieczeństwo. Woda
w Brynicy utrzymywała sie na normafeiym
poziomie. Nie spodziewanie około £0Az. 3
iad ranem

Brynica wystąpiła z brzet|ów
kiedy mieszkańcy Brzozowie — Ka mienia
byli pogrążeni w głębokim śnie. W kryty
cznym czasie Jeden z gospodarzy, Pranci"
szek Dziombek, posłyszał gwałtowne uja
danie psa. Zaniepokojony wybiegł z dlomu I
x przerażeniem stwierdził, że woda sięga
już progu domostwa. Zaalarmował wifec do
mowników i sąsiadów, którzy w samą po"
rę zdążyli się schronić w bezpiecznym „miej
scu wraz ze swym dobytkiem. Wzburzone
fale Brynicy zalały 9 gospodarstw. Miesz
kańcy Brzozowie — Kamienia nie pamięta
ja tak gwałtownego wylewu rzeki, jakkol
wiek miejscowość ta w latach 1920 i 1926
była nawiedzona powodziami.
O godz. 5 nad ranem mieszkaniec Brze
zin Śląskich Augustyn Piec jechał na rowe
rze i zamierzał przedostać się przez most.
a następnie przez wał ochronny w granice
b. Kongresówki. Rowerzysta nie zauważył
spustoszeń, jakie poczyniła woda i dużej
wyrwy w grobli, wskutek czego
WPADŁ DO WODY I URATOWALI GO
DOPIERO MIESZKAŃCY NADBRZEŻNE
GO OSIEDLA. ZAALARMOWANI WOŁA
NIEM O RATUNEK.
W Piekarach Śląskich, które leżą nieco
Powyżej poziomu brzegu Brynicy woda za
lała tylko kilka piwnic, natomiast poczyni
ła ogromne szkody w kanalizacji. Ogólna
szkoda obliczona jest na sumę około 100
tysięcy złotych. Do godzin wieczornych
wody opadły zaled. o 12 cm. tak. że istnie
je obawa, iż skutki powodzi będą nadal za
irażały życiu 1 mieniu mieszkańców dot
kniętych klęska miejscowości. Jak dotych
czas ofiar w ludziach nie było.

łownych opadów. Dziś stajemy Już przed I ponad normę. Chodzi tu przeważnie o płyt
W POWIECIE BĘDZIŃSKIM
faktem dokonanym. Deszcze, które przez kie rzeczki, które obecnie po wezbraniu wskutek ostatnich opadów wylała rzeka
kilka dni nieustannie padały podniosły po" wód przemieniły się w olbrzymie rozlewy Przemsza w Dąbrowie. Będzinie i Wojko'
ziom wody w rzekach pow. rybnickiego I ska.
wicach Kościelnych. Kilkadziesiąt domós
zalanych zostało wodą. Uszkodzonych jest
kilka przyczółków mostowych Władze
przedsięwzięły kroki, celem zabezpieczenia
domów, zagrożonych powodzią.
Stan wody w powiecie zawierciańskim
nie jest już groźny. Rzeka Warta wykazuje
a w niektórych nawet miejscach wdarły rzek tak. że mieszkańcy tego domu odcięci znaczne obniżenie się poziomu.
się strumienie wody do domów. Gdzie o sa od świata i tylko na prowizorycznie z bu
kiem sięgnąć wszędzie woda. Najbardziej dowanej kładce przedostają sie na pobliska
dotknięte powodzią zostały części połud szosę. Piwnice tego domu stoją Pod wodą.
niowe i zachodnie powiatu rybnickiego. W kilku wypadkach straż ogniowa była
Z Lublinieckiego
Nie mniej iedoak ucierpiały i inne części po alarmowana dla pompowania wody z za"
wiata. Olbrzymie strumienie brudnej wody lanych piwnifc.
(L) Kto podpalił?
przewalają sie przez po'a. niszcząc wszy"
W
Wodzisławiu
wezbrane
wody
przy
Rolnik Rzvczek Paweł z Cleszowei pow.
stko do drodze. Około Rybnika wylały rze
do samego dworca. Tuż na peryfe" Lubliniec, zgłosił policji, że po powrocie z ko
ki Ruda i Nacyna. za’ewając wszystkie ni-, legała
riach miasta Wodzisławia przepływa rzecz ścioła do domu poczuł dym jak gdyby z pa1
tej położone pola i laki.
ka przepołowiona w Jednym miejscu śluzą. lącego się drzewa Wyszedłszy na strych zit
Rzeczka ta zamieniła sie w olbrzymią rze waży! opalone deski lecz ogień wygasi już
Najgroźniej wygląda powódź
ke. nfvnaca szerokim korytem i niszczą po Zgłaszając to policji. Rzyszek zwrócił podej
w Radlinie
drodze pola i taki. Poziom wody jest tak rzenie na swego parobka St Brzęczka z Pusz
Woda zalała wszystkie pola. Wśród tego wvsoki. że śluzy na wspomnianej rzeczce czowa. którego policja przytrzymała Brzęczek
morza brudnych fal widnieje tylko ponad nie widać. Niszczycielski żywioł nie zdołał nie przvzna:e sie <jp winy i twierdzj że Rzv*
czek sam upozorował podpalenie a na niego
powierzchnia szosa prowadząca do Wodzi" dotrzeć do samego miasta tylko dzięki te rzucił
podejrzenie rośnmśli.iie bv się go w
sławia i nasyp toru kolejowego.
mu. że leży ono na pagórku. W gminie Tu sposób pozbvć. Policja ma dc rozwiązania z*"
Tuż obok toru kolejowego znajduje się rza Śl. wody zalały okoliczne pola niszcząc gadkę — kto pądpalil?
dom pewnego kolejarza otoczony z wszy je doszczętnie, przyczvm zerwały drewnia
stkich stron mętnymi falami wezbranych ny mostek pomiędzy Czyżowicami I Turzą
Z Bielskiego

Woda rozlała się na przestrzeni
całych kilometrów, zalewając pola i łąki

Szkody wyrządzone rolnikom
przez powódź są olbrzymie

Wiele jeszcze gospodarzy nie wykopało
ziemniaków. Tak samo zasiana ozimina
przepadła.
Taki sam pożałowania godny obraz
przedstawia się w Godowie, Moszczenicy,
wioskach nadolzańskich i nadodrzańskich.
Woda wdzierała sie do mieszkań. Nigdzie
jednak nie zaszła potrzeba ewakuowania
mieszkań. Ca*e szczęście, że nie wylały
rzeki Olza i Odra. bo wtedy skutki byłyby
nie obliczalne. Woda na tych rzekach się"
gała już szczytów brzegów i lada chwila za
chodziło niebezpieczeństwo wylewu. Lud
ność z trwoga oczekiwała tej strasznej
chwili. W Knurowie. Przyszowicach. Gie
rałtowicach i okolicy sprawa nie lepiej się
przedstawiała Niewinne strumyki w ciągu
Jednej nocy zamieniły sie w rwące rzeki,
których fale rozlały sie na okoliczne pola.
*
*
*
Wiele szkód ooczvni-a powódź w ryboWczoraj donosiliśmy o niebezpieczeń stanie. W okolicach Lubomi w słynnych o i
stwie wylewu rzek. strumyków i stawów brzymich stawach, powódź wyrządziła rów
w pow. rybnickim, wskutek ostatnich gwał nież bardzo poważne szkody.
Punkt kulminacyjny powódź w pow. ry
bniokim osiągnęła w ub. piątek w godzi
nach popołudniowych. Deszcz przestał pa
dać i

FUTRA

uczciwie i tanio można nabyć tylko w chrzęściiańskiei firmie J ŁUCZYWO KATOWICE,
Marpcka 5. telefon 30536. Przyjmuje przeróbki.
(5137) Na niektórych polach zalanych strumienia

woda zaczyna powoli opadat

mi wody ludność komunikuje sie z sąsiada
mi posługując sie naprędce skleconemi trat
wami.
Szkody wyrządzone przez powódź w
pow. rybnickim sa olbrzymie. Najbardziej
ucierpieli rolnicy. Mamy nadzieję, że tym
władze przyjdą z pomocą.

Narazie nie zachodzi obawa dalszego
podnoszenia się wód. albowiem deszcz od
24 godzin przestał już padać. O ile wiec nie
snadnie nowy deszcz, należy sie liczyć w
niedługim czasie z całkowitem opadnięciem
wód.
Na marginesie powyższego wylewu za
znaczyć należy, że wiele Jeszcze niepozor
nych rzeczek w Dow. rybnickim iest nieure
gutowanvch J to w głównej mierze przy"
czvni‘o rię do tego. iż rzeki te wylały 1
wyrządziły tyle szkód. Niech wlec to bę
dzie przestroga i nauka na przyszłość.
*

*

*

Wskutek trwaiacych od kilku dni ona"
d*w deszczowych wystani la w pow. błelsv;m rzeka Równica na terenie gminy Bo"
renów i Ligota zalewaiac obszar na prze
strzeni trzech kilometrów kwadratowych
Woda przerwała wszelka komunikacie ko"
łowa. a nadto ogarniała swymi falami sze
reg domów. Również wystaniła ze swego
korv^a rzeka Ba<srka w okolicy Zabrzeg
— Zarzecze, przerywając również komuui
k*c"> i za'ewa'ac w Dob1:żu leżące baraki
ODR. Ko1nn»'a Go’vsz w Zarzeczu stoi pod
wodo. Ponodto 15 osiedli ludzkich w Za
rreczn o^dło ofiara katastmfainei powodzi.
Komunikacja nvedzv za'anvmi domostwami
odBvwe
przy nnmncy łodzi. Zmobilizo
wano pozatem drużyny ratownicze, które
śo:esza z nnmocp zagrożonym mieszkań'
com domów ndc'etvch woda od św!ata
Również i rzeka gran,!'zna Zamawka
w Makoczow>ch frmw. Katowice) wystąeiła ze sryg^b brzegów i zerwała most ko"
lei niem’eckiei. niszcząc przy tym nasyp
ko1o$owv na przestrzeni 40 m.

(P) Z gminy Piotrowic.
Ostatnio uchwaliła Rada gminna w Piotro
wicach nowe przepisy sanitarno-porządkowe,
które po zatwierdzeniu przez Wydział Powia
towy będą obowiązywały na terenie gminy. Sta
tut kładzie specjalną wagę na utraymanie po
rządku i higieny w miejscach publicznych oraz
w zabudowaniach.
- 4; \
- - -'
(P) Gmina Mizerów elektryfikuje się.
W ostatnim czasie uchwaliła Rada gminna 78,— zł. za 100,— zŁ Pożyczki Inwestycyjnej, — 56,— zł. za 100,— zł. Pożyczki
umowę o dostawę prądu elektrycznego z Żaki.
Narodowej (Konw.)
Elektro w Łaziskach Górnych. Elektrownia
przystąpi z początkiem przyszłego roku do bu
Otrzymaliśmy od wielkiego przedsiębiorstwa przemysłowego zlecenia zakupienia do 27 stycznia 1937 r.
dowy przewodów elektrycznych. Również zosta państwowych pożyczek za kwotę zł. 30.000,—.
Dostarczamy po cenie fabrycznej 1 do 15 rat wszelkie marki
fabryczne
APARATÓW
RADIOWYCH
nie wprowadzone światło elektryczne do dóbr
Księcia von Pless, pozostających obecnie pod 1 przyjmujemy w za. łacie POŻYCZKI PAŃSTWOWE po powyższym kursie.
WYKORZYSTAJCIE OKAZJĘ ł napiszcie do nas natychmiast względnie zatelefonujcie, poczem natych
■»rządem przymusowym.
miast prześlemy Wam naszego przedstawiciela.

Z Rybnickiego

(5571)

Śląskie Zakłady Radiotechniczne „RADIUM“, Katowice, Kościuszki 49 — tel. 314-80.
Poszukuje glę kliku AGENTÓW celem odwiedzania klienteli

<R) Dyżur aptek i lekarzy w Rybniku.
W niedziele dnia 1 listopada br pełni w Ry
bniku dyżur Apteka Mariańska; dyżurnym le
karzem jest n dr Kub oczko
(R) Trzy miesiące aresztu za obelgę
Znany niepoprawny awanturnik Maksymilian
Grzybek z Czuchowa podpiwszy sobie w dnia
12 czerwca br. w jednej z ki.ajip w Czerwio i
ce wywołał awanturę na ulicach Czerwtonk'.
obrzucając kilku znanych obywateli Czerwio,i
ki wyzwiskami Sąd Okręgowy w Rybniku na
rozprawie w ub piątek skazał awanturnika na
3 mieś aresztu

prywatnej

dla sprzedaży

aparatów

radiowych.

Członek „Jungdeutsche Partei”
notorycznym złodziejem
Na wokandzie SO. w Rybniku znalazła
sie w ub. matek sprawa przeciwko człon
kowi „Jungdeutsche Partei“ Józefowi Sta
niekowi z Rydultów. Zaznaczyć należy, że
wspomniany filar JDP. w Rydułtowach
karany był Już 18 razy za kradzieże. Akt
oskarżenia zarzuca mu tym razem, że w
czerwcu rb. podczas przesłuchiwania go
przez przód, policji śledczej Henryka Myr
cika pchnął wspomnianego policjanta tak
silnie, że ten potoczył się i uderzył głowa
o maszynę do pisania. Staniek przesłuch!"

wany był w związku z napadem członków
..Jungdeutsche Partei“ na maszerującą ko
lumnę Zw. Powst. Śląskich w Rydułto
wach. Sprawa ta, o której swego czasu ob
szernie do-nosiliśmy narobiła wiele wrza
wy na Śląsku. Staniek uderzając przód. Myr
cika. chciał uciec, by — jak to później zez"
nał w protokóle udać sie do prezesa miej.
oddziału ..Jungdeutsche Partei“ w celu po
informowania się. w jaki sposób ma zezna
wać. Sąd skazał awanturnika na 7 mieslę
cy więzienia ł 20 zł grzywny.

(B) Repertuar kin:
Kino Miejskie, Biała: „Trędowata”.
Kino Apollo, Bielsko: „Ost.at.ni akord".
Kino Rialto, Bielsko: „Sztandar“.
(B) Na pomoc zimową.
Pracownicy Miejskich Zakładów Gazowych f
Wodociągowych w Bielsku, zgłosili przystąpię*
nie do akcji niesienia zimowej pomocy bezro
botnym, deklarując ze swych zarobków netto,
przez okres 6-eu miesięcy, składki w wysokości
od 02 do 12%, z czego na pracowników fizycz
nych przypada 52% zadeklarowanych kwot.
(B) Oszust.
Na terenie miasta Bielska pojawił się oszust,
legitymujący się nazwiskiem Gutman, który
podstępnie wyłudzał od łatwowiernych obligacje
wartościowe. Ofiarą tego oszusta p;dł jeden
obywatel miasta Bielska, od którego Gutman
wyłudził podstępnie 6 ©bligacyj dołarówek i $».
westycyjnych.
fB) Groźny pożar.
Dnia SO bm. około godz. 3 powstał w mba
dowaniu Adolfa Bojdy w Zbytkowi« pożar, któ
ry spalił budynek drewmóamy, chlew oraz stodo
łę. Równ.eż uległy spaleniu tegoroczne zbiory
rolne. Szkoda wynosi około 5 tys. zł, które czę
ściowo pokrywa ubezpieczenie. W akcji ratow
niczej brała udział tylko miejscowa ludność, na
tomiast straż pożarna na miejsce pożaru ni#
przybyła. Domownicy w czasie pożaru byli po
grążeni w śnie, jednak na czas zostali zbudze
ni przez 8-letniego Rudolfa Brachaczka, mie
szkającego w sąsledztw.ie, który w chwili wybu
chu pożaru przebudził się ze snu. Zachodzi przy
puszczenie, że pożar mógł powstać wskutek wa
dliwej budowy komina.

Z C eszyńskiego
(C) Uroczystość przekazania dzwono 2 wirki f
Wigury.
W poniedziałek 2 listopada br. odbędzie się
w Cieszynie uroczyste przekazanie dzwonu
Żwirki i Wigury Uroczystość rozpocznie s.ę
nabożeństwem o godzinie 10 w kościele para
fialnym O iicznv ud ziaj w uroczystości pros
najszersze warstwy społeczeństwa i wszystkie
oirgaznizacie Komitet Obywatelski.
(C) Wyższy kurs pogotowia sanitarnego »
Cieszenie.
4 bm PCK oddział w Cieszynie otwiera wył
szy kurs pogotowia sanitarnego dla pań w Cie
szyna Drsy ul Kraszewskiego w sali wykłado
wej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego.
(C) Zabawa - dancing PCK w Cieszynie.
Na dochód drożyn ratowniczych sanitarnych
w powiecie cieszyńskim odbędzie się w sobotę.
7 listopada br o godzinie 8 wieczorem w sali
Hotelu pod .Zlotvm Wołem“ w Cieszynie przy
ulicy Szersznika zabawa - dancing".

„Zawsze mam czas“

. Tyle gospodyń“ — mówiła pani Kowalika
do swej sąsiadki — „narzeka że za;ęcia w ku
chni zaimuia im cały dzień, szczególnie to pra
nie bielizny } szorowanie rondli noży i widel
ców A ja proszę Pani- zawsze mam czas
Mam dwóch ponnicmkow którzy mmc wyrę
czają: Radical do prai.ia i V im do szorowania.
DziĆJyi temu szybko i bez trudu moje gospodar
(T) Przemytnik ludzi w potrzasku.
stwo ślni czystością"
.
On eg daj przytrzymano w Tarnowskich Gó
.Właśnie teraz firma Schicht * Lever, któ
rach i odstawiono do dyspozycji władz sądowych
ra te artykuły wyrabia Arje wszystkim «ospo
niejakiego A brama Poliwodę za uprawianie za
dyniom górnośląskim sposobność zaopatrzenia
wodowego przemytnictwa i przeprowadzanie lu
sie tanim kusjtem w Radion i Vim. Kupuiac do
dzi drogą nielegalną przez zieloną granicę z
11 listopada br 2 pacłki Radionu po 75 groszy
Polski do Niemiec. Poliwodę na odcieku gra
w którymkolwiek sklepię, dostanie Pani pusz'
nicznym koło Rept Nowych pow. tamogóretoeI Sól krystaliczna lub prosz kę V;mu bezpłatnie Raczę Pani bezwzględnie
go usiłował przed kilku dniami przeprowadzić
przez granicę 9 osób, które następnie ndeć aię kowana — znakomite środki w nawykowem zaparciu stolca. Zadać w aptekach i składach apt. skorzystać z tei sposobności bo naiwno nie
396«
miały do Francji.
ładaua sie ona wiycei “
W

Z Tarnogórskiego
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%cże sportowe i wychowanie fizyczne

Mistrzostwo z zastrzeżeniami
I. K. Bo Świętochłowice — Policyjny K. S. Katowice 9:7

Trzeba stwierdzić, że źle się dz’eje w sporcie |
Waga ciężka na zawodach z Policyjnym dającą dobre i słabe punkty. O wiele lepiej pre
bokserskim na Śląsku. Najlepszym tego dowo- K S. ma zawsze krótką historię. Jeden, dwa zentował się Policyjny K. S,, mający więcej wy
dem są tegoroczne mistrzostwa drużynowe. Ty- ciosy i... koniec — nokaut. Dzieje się to że równaną drużynę poza słabą wagą średnią.
Pod adresem śl. O. Z. B. pragnęlibyśmy wy
le niedociągnięć
różnego rodzaju meporozu- wsze w pierwszym starciu. Podobnie było w
sunąć pewną uwagę. Władze naczelne bok.u
mień nie pamięta kromka tego sportu na Śląsku, walce Piłata z Gwoździem.
Skandaliczne decyzje odnośnie do drużyny Ru-j
Taka była akcja i statyści tego spotkanie, śląskiego zostały skompromitowane na skutek
tihu, odebranie zwycięstwa B. K. S. na skutek, „reżyserami" zaś byli pp. Brabański w ringu ostatnich posunięć w mistrzostwach. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Druga kompro
drobnej nieformalności, musiały wywołać u lu- oraz Cynka i Sadlowski na punkty,
dzi, poważnie myślących, w.iela daleko idących
mitacja może nastąpić nie długo. Więc po co
Stan ogólny meczu brzmi 9:7 na korzyść czekać, czy nie lepiej uniknąć jej o-drazu ? Je
zastrzeżeń Po tych skandalicznych werdyktach
spodziewać się należało, że dalsze spotkania po 1 K. B., chociaż powinno było być odwrotnie, dne pociągnięcie, — i sprawa załatwiona. Unie
toczą się już normalnie. Niestety było to tylko i to jeszcze o punkt więcej.
ważnić mistrzostwa ł mianować mistrzem tego,
I. K. B. miał drużynę nie jednolitą, posia kto zdobył tytuł w ringu!
zludzen.e, które pierzchło podczas ostatn ego
aktu mistrzowstw, uwydatniając przez to całą
tragedię śląskiego boksu. Takiego skandalicz
nego sędziowania jak ostatnio w Świętochłowi
cach nie oglądaliśmy dotąd na żadnym ringu.
Tegoroczne mistrzostwa bokserskie nasuwa
ją nam pewne spostrzeżenia. Wydaje się m.anowicie, że komuś zależy na forytowaniu I. K B.
jakkolwiek kluib ten nie przedstawia dzisiaj po
Pierwsza niedziela listopadowa przynosi gospodarzami a 06 z Katowic toczyć się bę
łowy swej wartości z roku uo egłego. Z dru r.am w rozgrywkach ligi śląskiej 4 spotkania, dzie o drugie miejsce. Handicap jaki po
giej natomiast struny wydaje się, że utrąca się a to:
siada Concordia w formie własnego boiska
Policyjny K. S.l Dlaczego?... Na to pytanie
w Lipinach: Naprzód — Wawel Nowa znaczy dla niej bardzo wiele, to też oczeku
nie ma odpowiedzi. To są uwag. jakie mimoWieś,
jemy jej zwycięstwa.
woli nasuwa ą się bezstronnemu i logicznie my
W Chropaczowie ewentualna porażka
w Chropaczowie: Czarni — Koszarawa
ślącemu obserwatorów.] mistrzostw.
Czarnych z Koszarawą nie zdziwiłaby nas,
Żywiec,
A mimo wszystko Policyjny K. S. pozostał
w Katowicach II: Słowian — Policyjny bowiem u Czarnych, w ostatnich gradh, mo
moralnym mistrzem Śląska, dowiódł zresztą te
żna było zaobserwować wyraźny spadek
KI uh Sportowy.
go nie tylko w przegranej walce z I. K. B. (czy
formy.
w Knurowie: Concordia — 06 Katowice.
taj: z sędziami) ale w całych mistrzostwach.
Nie mniej ciekawie zapowiada się spo
Nie otrzymał un żadnego walkoweru (poza wal
Spotkania te będą miały pewne znaczenie tkanie Słowianu z Policyjnym K. S. Zwy
kowerem z 06 Mysłowice, który nota bene o- na układ tabeli, jednakże dopiero od drugie cięstwo jednej z obydwu drużyn oznacza
trzymały wszystkie drużyny, podczas gdy świe go miejsca w dół, bowiem Naprzód, mimo, awans w tabeli. Słowian będący w nie złej
żo upieczony mistrz otrzymał aż 4 punkty v. o. że będzie miał trudną przeprawę z powraca formie powinien spotkanie to rozstrzygnąć
i to za spotkania, które przegrał w ringu. Do jącym do formy Wawelem, powinien spotka na swą korzyść.
bitnie świadczy to o formie mistrza.
nie to wygrać i utrzymać swą czołową po
A zatem, spodziewamy się, że do żadnych
Przystępując do omówienia szczegółów o- zycję w tabeli. Ciekawie zapowiada się spo sensacyj, tym razem nie dojdzie.
etetnieigo spotkania 1. K. B. — Policyjny K. S. tkanie w Knurowie, gdzie walka pomiędzy
Początek spotkań o godz. 14.30.
wypada podnieść, że samo spotkanie odbyło się
w naprawdę sportowej atmosferze, jeśli chodzi
0 widownię i jej stosunek do rozegranych walk.
Przebieg walk był następujący: (Policyjny
K S. "na pierwszym miejscu.) W wadze mu
szej zaskoczeni jesteśmy pierwszą zagadką ze
strony sędziów. Pawlica mając wygraną walkę
s Przewdzingiem, musi 'się zadowolić remisem,
mimo, .że przeciwnik jego dwukrotnie zapoznaj
się z deskami.
W koguciej Nowakowski ulega nieznacznie
to punkty Jarząbkowi. Była to ładna walka,
przy czym Nowakowski z rozciętą brwią dzieltie dotrzymał pola Jarząbkowi. Przewaga
dwóch pierwszych rund zapewnia Jarząbkowi
zwycięstwo minimalne lecz słuszne.
W piórkowej rezerwowy Morawiec zgotował
nie miłą niespodziankę Ś w i ętochł owić zanom,
znokautował bowiem w drugim starciu dobrego
fintę, mimo, że sam był w pierwszej rundzie
blisko k. o. Rozporządza on dobrymi prostymi,
które też zadecydowały o jego zwycięstwie.
W wadze lekkiej spotkali się dwaj rezerwo
wi Różański i Ludwikowski. Zwyciężył Różań
ski po nie ciekawej walce.
W wadze półśredniej, która była osią całe
go skandalu, spotkali się Wiechuła, wałczący
normalnie w lekkiej i Świerk.
Wiechuła przystąpił do walk z dożą dozą
imbicji i wolą przeciwstawienia się Świerkowi.
Świerk został zaskoczony odwagą przeciwnika
1 ciosami, które zawsze znalazły swój ceł. Za
pomniał przez to o kryciu co wykorzystał umie
jętnie Wiechuła, zadając szereg dalszych soczy
stych ciosów. Pierwszą rundę wygrał zdecydo
wanie Wiechuła, druga była wyrównana, trzecia Fragment interesującego meczu o mistrzostwo świata w wadze półciężkiej, rozegra
należała nieznacznie do świerka. W czwartym
nego onegdaj w Berlinie pomiędzy posiadaczem tytułu Belgiem Rothem, o Niemcem
starciu cios Świerka stracił na sile, wiedział o
Wittem. Wygrał pewnie Rolh (w czarnych spodenkach).
tym Wiechuła i szedł odważnie na przeciwnika
zasypując go gradem ciosów, taa że świerk koń
czy tą rundę „groggy". A sędziowie ogłaszają
zwycięzcą Świerka.
Zasługuje tu na uwagę fakt, że publiczność
jeszcze przed ogłoszeniem wyniku była pewna,
k wygra tę walkę Wiechuła, bowiem odezwały
się nieliczne krzyki fanatyków „szilbung". Czyli,
-e z góry liczono się z przegraną Świerka, a
tymczasem przyszło takie miłe rozczarowanie.
Zgodnie z zapowięzią, odbyła się w dniu i
Pierwsze miejsca w konkurencjach zdoV> średniej Biskup zostaje znokautowany wczorajszym o godz. 18 w sali posiedzeń, byli: kb 1 ZOR 492.600 pkt., kb 3 Zw. Strzeprzez Piechę w trzecim starciu po bezładnej bi Rady Miejskiej w Katowicach uroczystość ieckiego 420.600 pkt. Pw. 1 Policyjnego KS.
jatyce. Piecha się kończy, a zwycięstwo swe rozdania nagród i dyplomów zwycięskim ze 362.600 pkt. kbk s 1 a Zw. Rez. Walcownia
zawdzięcza niedoswiadczeniu mlcdego zawodni społom II Powszechnych Zawodów Strzele Dziedzice 1829 2000 pkt. kbk s 2 a Zw. Rez.
ka, inaczej bowiem sam znalazłby się na de ckich Z. S. o mistrzostwo Śląska. Zwycię Dziedzice 1756 2000 pkt.
skach.
Wręczenia nagród dokonał Pan Wojewo
skie zespoły otrzymały nagrody, a zwycięzcy
W półciężkiej Makosz ulega na punkty Lan indywidualni w każdej konkurencji otrzy da dr Grażyński w towarzystwie zastępcy
gerowi po nie ładnej walce.
dowódcy dywizji śląskiej płk. Ducha.
mali dyplomy.

PIŁKA RĘCZNA!
Pole Zachodnie Chorzów — Pogoń Katowice.
W Chorzowie na boisku Pola Zachodniego
odbędą się w niedzielę ciekawe zawody w pile*
ręcznej, w których dwukrotny mistrz 1 obecny
wicemistrz Polski Pogoń Katowice zmierzy
swe siły z byłyo wicemistrzem polskim Pole
Zachodnie. Zawody, które się rozpoczynają c
godzinie 11 przed południem, zapowiadają się
bardzo ciekawie.

WYSTRACH WRACA NA RING
Jak się dowiadujemy* znany z ringów
śląskich doskonały niegdyś bokser wagi
ciężkiej Wystrach zdecydował się wró
cić na ring i zgłosił przystąpienie do
sekcji bokserskiej Związku Strzeleckie
go w Katowicach. Wystrach wystąpi
już w meczu o mistrzostwo drużynowe
B-klasy w Częstochowie przeciwko
tamtejszej Brygadzie w dniu 7 bm.

Typujemy zwycięzców w lidze śląskiej

P. Wojewoda wręczył nagrody

zwycięzcom zawodów strzeleckich Z. S.

NA BOISKACH A KLASY
W śląskiej klasie „A“ odbędzie się 13
spotkań o mistrzostwo, a mianowicie:

Grupa I:
Kościuszko Szopienice — Ligociańka
Naprzód Katowice — 24 Szopienice
06 Mysłowice — H. K. S. Szopienice
20 Nikisz — I. F. C. Katowice.

Grupa II:
Chorzów — Bytków
67 Siemianowice — P. P. W, Katowice
(godz. 11)
Iskra Siemianowice — Jedność Michałkowie»
22 Mała Dąbrówka — Śląsk Siemianowice
Orzeł Wełnowiec — Stadion Chorzów.

Grupa Ul:
Slavia Ruda — Poniatowski Godula
Ruch Ib — Naprzód Ruda
Strzelec Piekary Śl. — Śląsk Ib
Strzelec Łagiewniki — 27 Orzegów.
Początek wszystkich spotkań o g. 14.30,

09 MYSŁOWICE — DIANA KATÓW.
. Dziś. o godzwjle -U. przed południem odtoąds
sie -Äsuvody o mistrzostwo B Ligi pomiędzy KS
P9 Mi siowice — KS Diana Katowice . Zawody
zapowiadaj sie ciekawie ze względu ua 4*
kształtowanie tabeli Przedtem grają drużyn!
juniorów.

„NAPRZÓD“ LIPINY NA PROGU
SEZONU ZIMOWEGO
Wydział Sekcji Pitki Nożnej Tow. Sporfor
wego Naprzód w Ljpinach przystąpił do ukłk/
dania terminarza rozgrywek przyjacielskich nf
okres zimowy
W związku z tym . Naprzód“ zwraca sie d«
klubów które zamierzają wejść w bliższy kon
takt z TS Naprzód o podatie warunków jak
również terminu spotkania, celem rozegrania
zawodów
przyjacielskich — Korespondencje
należy kierować pod adresem: Towarzystwo
Sportowe .Naprzód“ w Ljpinach. Sekcja Pitki
Nożnej skrytka pocztowa

SZERMIERZE K. P. W. NA PLAUSZY
Zawiadamiamy sympatyków szermierki, ta
sekcja szermiercza Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego otwarła W sezon z dniem 22 paź
dziernika i ćwiczenia odbywają sie w ponie
działki I piątki od "odz. 20—22 w budynku O"
środka Wychowania Fizycznego przy ulicy Ra
ciborskiej. Ćwiczenia prowadzić będą fechmi*
strze: Czypionka, Śliwiński 1 lustr Jerzy. Po
czątkujących przyjmuje kierownik ćwiczeń.

Śląski Instytut Rzemieślnicze - Przemy*
słowy w Katowicach ogłasza
„j

wpisy

na masteWace -kursy:
1. dla kinooperatorów,
2. dla monterów oświetleniowych,
3. obsługi silników elektrycznych,
4. radiowy,
5. elektromonterów,
6. dozorców maszynowych,
7. palaczy kotłowych,
8. obliczeń części maszynowych,
9. obsługi maszyn parowych,
10. dręgomistrzów,
11. kroili.
Zgłoszenia przyjmuje i jnformacyj
udziela Śląski Instytut Rzemieślniczo'
to wygrać, co leży zresztą w jego możliwo Przemysłowy Katowice, ul. Krasińskie
ściach.
go 3, pokój nr. 15. codziennie w godzi"
A zatem oczekujemy od obydwóch dru nach urzędowych od 8 do 15, w sobty
żyn śląskich godnego zakończenia sezonu li od 8 d 13,30.
(6106)
gowego, a tym może być tylko zwycięstwo.
Początek obydwu spotkań o godz. 14.

Ostatnie mecze ligowe na Śląsku

Dzisiejsza niedziela na boiskach Ruchu w
W. Hajdukach i Dębu w Katowicach będzie
miała charakter benefieu obydwóch drużyn.
Ruch ma zadanie łatwe. Musi bowiem zwy
ciężyć, a ewentualna porażka nie zmieni już
sytuacji na górze tabeli, gdzie Ruch us&do-

wił się na dobre jako mistrz Ligi i żaden
wynik na boisku nie może tej sytuacji zmie
nić.
O wiele trudniejsze zadanie czeka Dąb,
który — chcąc sobie zapewnić miejsce w Li
dze Państwowej — będzie musiał spotkanie
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Niedziela 1 listopada

z dnia 31 października.
Ceny parytet Poznań!
Owies 16—16.50, Otręby pszenne grube 13.25—13.75, śre
dnie 12.25—13 żytnie 12—12.50, jęczmienne 13.25—14.50,
Szepak zimowy 44—45, Siemię lniane 42—45, Makuch
rzepakowy w t£flach 16.50—16.75, lniany w tafl. 21—
21.25. Reszta netowa bez zmiany. Ogólne usposobienie
rpokojne.
Uwaga — bez zmiany: Ogólny obrót: żyta
f20 ton, pszenicy 25 ton, jęczmienia 630 ton, owsa 51 L

Przed premierą „Tessy".

sodallstka

mąż, córki, zięciowie, wnuki i rodzina.

„C a r m e n“.

Katowice, dnia 31 października 1936 r.
6125

We wtorek 10 listopada o godz. 20 drugie przedsta
wienie operowe, Bizeta „Carmen“. W roli tytułowej
wystąpi znakomita śpiewaczka polska, niezrównana od
twórczyni , Carmeny“ — p. Wanda Wermińska, primadonna opery warszawskiej i scen zagraniczny* h. W roi!
Toreadora wystąpi świetny baryton opery warsz. i scen
zagrań. Jerzy Czaplicki. Inscenizacja i reżyseria p.
Boi. Polańskiego.

Dział szachowy
DZIAŁ SZACHOWY Nr. 23
103. Dr G. Cristoffanlni (Genua)
(11 nagr. w międz. konk. „Dnia Polskiego 1932 r.)
CZARNE: Kl5, HI3, Wa4, a5, GM, h2, SaS p: b6, c6 (9)

„Ligia** dla bezrobot

„Tessa“, jedna z najciekawszych sztuk ostatnich lat.
Jest to transpozycja scen. znanej pow.eści Mc Kennedy
„Wierna nimfa“, dokonana przez znakomitego poetę I
dramaturgu
francuskiego Jana Giraudous. Ukazuje
cna w żywych, pełnych humoru i dowc.pu scenach losy
ludzi zmuszonych żyć razem, mimo, że każdy z nich
posiada swój świat. Odwieczna walka cyganerii i burźuazji jest przedstawiona w nowych proporcjach. Sztu
ka odniosła wielki sukces w ubiegłym sezonie na wszy
stkich scenach stolic europejskich i w Warsazwie. Na
scenie katowickiej ukaże się „Tessa“ w pierwszorzęd
nej obsadzie. W głównych rolach wystąpią pp. Zofia
Grzębsku (Tessa)-, Zofia Barwióska i Stefan Czajkow
ski. Muzyka Ant. Gulińskiego. Reżyseruje dr. L. pobóg - Kielanowski. Dekoracje art. mal. J, Jarnutow*
skiego.

Pogrzeb odbędzie się we wiórek dnia 3 listopada br. o godz.
9 rano z domu żaioby w Katowicach ul. Mickiewicza 22.
W ciężkim smutku pogrążeni zawiadamiają

Teatr St. Wyspiańskiego na prowincji.
BIELSKO — poniedziałek, dnia 2 listopada: „Ligia"
o godz. 19.30.
CHORZÓW — wtorek, dnia 3 listopada: „Ligia" »
godz. 20.
RYBNIK — poniedziałek, 9 listopada- „Matnia' •
gedz. 20.
CHORZÓW — wtorek, 10 listopada: „Ligia" o gods,
19.30.

Świetne zwycięstwo Aljechin i
w Nottingham.
Partia Nr 28.

Białe: Dr A. Aljechin. Czarne: C. H. O. D, Aleksander.
Indyjska.
1. d2—d4
Sg8—£6
2. c2—c4
e7—e6
od dnia 30 października.
3. Sgl—£3
67—b6
CAPITOL: „Ostatni poganin“.
4. g2—g3
Gc8—67
CASINO. .Óstatnl akord".
5. Gg2
G78—64+
COLOSSEUM: „Komediant", „Brodway Bill".
Ten SPOSÓ6 gry, przypominający warjant BogoljuRIALTO. „Boies I Lolek".
6owa, jest lepszy niż 5 . . Ge7. Przez 5 . . . c5 czarne
STYLOWY: „Dawid Coperlleld", „Tunel".
mogły wejść n„ tory gam6.tu Blumenfelda.
UNION: „Złoto".
6. S61—d2.
DĘBINA Dąb: .Jedna z tysiąca", „Sprawa 444",
Nowość Altechina. Dotychczas grywano tutaj 6. Gcl
—d2. Dr Vid:Tar — Dr Aljechin, Nowy Jork, 1927.
6. . . .
■
d7—dti
W partii Bogoljubow — Nlmcowlcz, Berlin 1927 za
CHORZÓW — APOLLO: „August mocny" 1 „Szczęgrano 6 . . . 0—0 7. 0—0, d5 8. dxcö, bxc5.
ście na ulicy'*.
7. 0—0
G64xd2
CHORZÓW — DELTA: „Kto ostatni całuje** ł ,Ca<
Stabe posunięcie. Czarne pozbywają się bez powo emo de Paris“.
dów cennego gońca. Należało grać 7 . . . We8 (puauCHORZÓW — ROXY: „Przygodny romans,, I*„Czło
n.ęcie Nimcowiczu lab 7 , . . d5 (Rubinstein — Alje wiek o IDO maskach“.
chin Semmering, 19-li).
HAJDUKI — Kino ŚLĄSKIE: „W cleniu samotnej
8. Ildlxd2
d7—d6
sosny“, „Tyś mój cały świat“.
9. 62—63
S68—d7
HAJDUKI — RIALTO: „Świat idzie naprzód**, „Za
10. Gcl—62
Wad—b3
krzywue brata".
Niepotrzebna obrona gońca, jeżeli jeunak czarne ko
ŚWIĘTOCHŁOWICE
—
APOLLO:
.Carewicz",
niecznie chciały to zrobić, to należało grać 10 . , . Hc8. „Człowiek który wiedział".
S£6—e4
11. Wal—dl
'
ŚWIĘTOCHŁOWICE — COLOSSEUM: „Cygański«
12. Hd2—e3
£7—£5
dziewczę", „Krwawe perły".
13. d4-d5!
e6xd5
ŚWIĘTOCHŁOWICE — WAWEL: „Salve Regina",
Jeżeli 13 ... eó 14. Sh4! g6 15. Gxe4 £xe 16, Hxe4 1 „Doktór X“.
Białe zdobywaj \ p.ona.
NOWA WIES - PIAST: „W blasku słońca".
14. C4xd5
Sd7—£6
NOWA WIES — SIENKIEWICZ: „Koeuigsmarck“,
15. 813—64!
Hd8—d7.
BIELSZOW1CE - ŚLĄSKIE: „Mały marynarz“.
Płoną d5 nie wolno bić n. p. 15 . . . Gxdó Gxf6!; —
PAWŁÓW — EDEN: „Marnotrawny syn", „Zona ł
15 . . . Sxd5 16. Wxdó, Gxd5 17. Hd4!
ogłoszeń a" (Klip i Flap).
16. Gg2—b3
g7—g6
SZARLEJ — CASINO: „Hotel Sawoy 217".
17. £2—£3
Se4—c5
SZA KLEJ — APOLLO: , Hotel Savoy", „Mąt % o18. He3—g5!
głoszenia“.
Grozi bicie na £5, £6, g6 oraz e4!
RADZIONKÓW — CASINO: „Katarzynka" l nad
18.....................
Hd7-g7
program.
19. 63—64
Scó— d7
SIEMIANOWICE — APOLLO: „Kapitan Blood".
20. e2—e4!
S£6xe4
MYSŁOWICE — ODEON: „W blasku słońca“, HE
Czarne nie mogą grać 20. £xe4 z powodu Gxd7.
LIOS“: „Adieu“, CASINO: „Jasnowidz“.
21. llg5—cl!
PIOTROWICE — METROPOL: „Legion Nieustraszo
Bardzo ładnie zagrane. Czarny skoczek musi wró nych“, „Harmonia".
cić na. 16. Po 21. Gxg7 Sxg5 22. Gx£8 Sh3+ .td. Czarne
MIKÓŁÓW — ADRIA: , Kochaj tylko mnie", „Osa
otrzymywały lepszą grę, mając za qualitas 2 piony. czona".
21.....................
Se4—£6
RYBNIK — APOLLO: „Cygańskie dziewczę", „Ko
22. Gh3x£5!
mediant", BAŁTYK: „Bounty“,
HELIOS: .Papie*
Gońca nie wolno bić, gdyż 23. Sx£5 | stracony het- Pius XI I Watykan“. „Braterstwo krwi“.
man.
RYDUŁTOWY — AI OLLO: .Jestem zbiegiem" ł
Kg8—63
22
„Czerwona dama“.
Gb7—a6
23. Gf5—e6
BIAŁA — Kino MIEJSKIE: , Trędowata", APOL
Sd7—e5
LO: „Ostatni akord“, RIALTO: „Sztandar“,
24. wn—el
Se5—d3
25.
GaöxdS
26. Wdlxd3
Czarne poddały.
27. S3—g4

Kinoteatry w Katowicach

Inne miasta

Radio nadaje w tym
tygodnia Zaduszki

Notowania poznańskiej giełdy zbożowej

Czwartek, dnia 6 listopada:

nych o godz. 19.

i earn Franiu Flinileriea

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Niedziela 1 listopada.

Wiadomości gospodarcze

Niedziela, dnia 1 listopada , Ligia** o godz. 16-tej«
Niedziela, dnia 1 listopada „Ligia“ o godz. 20-tej.
Broda, dnia 4 listopada „Królowa przedmieścia“ dla
K. P. W. o godz. 20-tej.

W sobotę dnia 31 października 1936 roku zasnęła w Bogu,
opatrzona św. Sakramentami po długich i ciężkith cierpieniach
w 67 roku życia

KATOWICE. Godz. 6.00 „Surmy śląskie“ w wyk.
Kwartetu Orkiestry K. P. W. w Katowic-cb. 6.13 „Cy
rulik Sewilski" — opera G. Rossiniego z płyt. 8.03 , Ga
zeta rolnicza“. 8.18 „Fogwarka dla gospodyń wiej
skie!. 8.30 Płyty. 8.50 Dziennik poranny. 9.00 Trans
misja nabożeństwa. 10 30 Płyty. 11.57 Sygnał czasu i
hejnał. 12.03 Koncert. W przerwie około godz. 13.00
„Co słychać na Śląsku". 14.00 Reportaż z życia. 14.30
Płyty. 15.30 Audyca dla wsi. 16.00 Koncert reklamo
wy. 16.20 „Ludzie w obrazkach". 16.30-Płyty.-16.45 Kwa
drans poezji zadusznśj. 17.00 Koncert symloniczny. W
przerwie około godz. 18.00 Pogadanka aktualna. 19.00
„Wesele" Stanisława Wyspiańskiego (Akt II).
19.45
Jan Brahms: Sonata Skrzypcowa G-dur. 20.15 Program
na jutro, 20.20 Wiadomości sportowe ze wszystkich
rozgłośni P. R. 20.35 Wiadomości sportowe lokalne.
20.40 Przegląd polityczny. 20.50 Dziennik wieczorny.
2.1.00 „Sąd ostateczny" — słuchowisko Jana Wiktora.
21-30 „Mój przyjaciel z Podhala". 21 Włoska muzyka
fortepianowa. 22.15—23.00 Koncert wieczorny.

W tym tygodniu usłyszymy cały szereg audycyj aktualnych. Przede wszystkim ustalono
bogaty program na dni zadu-szne.
Programy Polskiego Radia utrzymane są w
czasie tego „święta zmarłych“ w odpowiednim
nastroju i charakterze. Wzruszającym momen
tem był w diniu 1 listopada „Apel poległych“,
z przed Grobu Nieznanego Żołnierza w Warsza
wie. W dniu tym nadany był drugi akt „We
sela“ Wyspiańskiego, tego wielk.ego dramatu
listopadowego ducha polskiego, prawdziwe na
sze Zaduszki z paradą duchów. Akt III „We
sela" usłyszymy dzisiaj o godz 21.
Koroną audycji muzycznych w czasie świąt
ladu-sznych będzie w Polskim Radio audycja
fłowino-muzyczna pt. „Rozmowa ze śmiercią“,
opracowana przez Tadeusza Markowskiego na
podstawie średniowiecznego moralitetu. Jako
wykonawcy wystąpią: Feliks Nowowiejski, przy
organach, oraz słynny Poznanski Chór Kate
dralny pod dyrekcją ks. dra tiiehurowskiego.
Tegoż dnia o godz. 12.40 pam.ęci matki Orkana poświęcony zostaje felieton Juliana Szynalika.
Echem dni zaduszinych będzie w dniu 4 listo
pada kwadrans poetycki o godz. 19, w którym
dźwięczne i pełne uroku strofy Or-Ota przy
pomną piątą rocznicę -śmierci piewcy starej
Warszawy.
Muzyka w dniu 1 i 2 listopada nosi również
charakter poważny, lub religijny, wprowadzając
go programu wielkie dzieła mistrzów tej m.ary
jak Bach, Wagner, Haendel, Beethoven, Mo
niuszko i inni.
Muzyczny program radiowy w Dzień Za
duszny przynosi kilka dzieł podniosłych i pięk
nych. Audycja o godz. 17.30 przyniesie frag
menty z dzieł Ryszarda Wagnera również w
pierwszorzędnym wykonaniu, zaś o godz, 21.05
odegrane zostaną nieśmiertelne dzieła Palestrir.y, Mozarta, Schuberta i dawnych mistrzów
polskich: Wacława z Szamotuł Mikołaja Zieleńskiego. Recital fortepianowy Zofii Rabcewiezowej o godz. 21.55, transmisja utworów orga
nowych z Konserwatorium Warszawskiego w
wykonaniu Władysława Wido ruskiego o godz.
22.25.
Jak widzimy, program radiowy na dni zaduszne opracowany został bogato zarówno pod
względem doboru a-udycyj literackich, jak i mu
zycznych. Szczególnie ciekawie dobrano pro
gram muzyczny. Szkoda tylko, że w opraco
waniu tych audycyj, nie uwzględniono odczytów
na takie tematy, jak: Rossa, Radzymin, groby
wielkich pisarzy polskich, zaniedbane groby po
wstańców itp. Dwa dni czcimy pam.ęć zmar
łych, więc moglibyśmy z chęcią posłuchać od
czytów o grobach i zmarłych wybitnych Pola
ków,
Caw.

#

Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego
w Katowicach.

KATOWIC

Godz. 6.00 Hamburg: Koncert portowy. 7.30 Praga:
koncert. 9.00 Koenigswusterbausen: Beztroski poranek
Niedzielny. 9.30 Mom-chium: Utwory Beetkovena. 10.00
Praga: Koncert popularny. 10.30 Monachium: Bawar
ska audycja muzyczna.
11.30 Koenigswusterhausen:
Muzyka rozrywkowa. 11.45 Koncert orkiestrowy. 11.50
Bukareszt: Muzyka lekka. 12.20 Koszyce i Mediolan:
Koncert. 12.30 Budapeszt: Utwory fort. Liszta. 12.55
Wiedeń: Koncert rozrywkowy. 14.00 Kolonia: Muzyka
Rozrywkowa. 14:30 Praga: „Opowieści Hoffmanna“ —
opera Offenbacha. 15.00 Sztutgart: Pieśni ludowe. Bu
kareszt: Muzyka rumuńska. 15.20 Hamburg: Utwory
fort. Schuberta. 16.00 Paris P. T. T.: Koncert symf.
Ui.oO Ryga: Dawna muzyka taneczna. Mediolan: Koniert orkiestrowy. 17.00 Budapeszt: Muzyka salonowa.
Wiedeń: Koncert. 17.50 Mor. Ostrawa: Koncert rvdioorkiestry. 18.00 Budapeszt: „Requiem“ — Verdiego.
18.20 Wrocław: Recital fort. 18.50 Berlin: Kw ntet
Pfitznera. 19.10 Wiedeń: Arie i pieśni. 19.40 Sztutgart:
„Don Juan“ — opera Mozarta. 20.00 Frankfurt, Mona
chium, Lipek, Kolęnia, Hamburg i Praga: Koncert.
$0.30 Budapeszt: Koncert ork. operowej. 20.45 Rzym:
„Conchita“ — opera. 21.00 Bruksela flam, i Stockholm:
Koncert solistów. 21.20 Mediolan: Koncert orkiestro
wy. 21.55 Bukareszt: Koncert radicorkiestry. 22.10
Stockhalm: , Trubadur“ — opera Verdiego. 22.30 Mo
nachium: Muzyka rozrywkowa. 23.00 Koenigs Wuster
hausen: Wesoła audycja z tańcami. 23.45 Radio Paris:
Muzyka francuska. 24.00 Sztutgart: Koncert nocny.

Nr 300

g7 (11)
Mat w 2 posunięciach.

104. Henri Rinck (Barcelona)
(j,B aler Nachrichten“ 1930 r.)
CZARNE: Ka3, Wbl (2)

.

BIAŁE: Ke4, Sd4 p: c6 (3)
Białe zaczynają i wygrywają.

Mecz szachowy Śląsk — Kraków.
W niedzielę, 1 listopada br. odbędą się w Krakowie
zawody między okręgowe Śląsk — Kraków. Mecz ten,
który zainauguruje cykl rozgrywek pomiędzy dawnymi
rywalami o puchar lnż J. Żukowskiego, prezesa Kra
kowskiego Klubu Szachistów, przedstawia się bardzo
ciekawie, ponieważ obie drużyny wystąpią w najsil
niejszych składach. Spotkanie zostanie rozegrane na
12—15 szachownicach. Zawody Śląsk — Kraków zasłu
gują na uwagę jeszcze pod tym względem, że w obec
nym, bardzo ubogim naszym sezonie szachowym, są
pierwszą imprezą o znaczeniu ogólniejszym.

PILNY LIST? — LOTEM OCZYWIŚCIE.

Drobiazgi szachowe.
Pierwszy międzynarodowy
turniej szachowy odbył
się w r. 1575, na dworze Filipa II w Madrycie. Brali
w nim udział Ruy Lopez 1 Alfonso Ceron z Hiszpanii
oraz Giovanni Leonard! 1 Paulo Boi z Włoch. Zwycięz
cą został Leonard!.
Rekord pod względem długości ma dotychczas partia
Wolf — Duras z turnieju w Karlsbadzie, 1907 r.; ma
ona 168 posunięć. Następnie idz.e partia Buras — Ja
nowski, rozegrana w turnieju San Sebastian w 1911 r.
— 161 posunięć.
Na turnieju w Monte Carlo w 1902 r. Czygoryn prze
grał z Marshallem po 8-miu posunięciach.
Pierwszym historycznym dokumentem o szachach
jest napis na tablicy w piramidzie w Gizeh, pochodzą
cy z okresu ok. 3.000 lat przed Nar. Chr.;
pierwszy
urzędowy dokument zachował się z 1010 r.; jest to te
stament księcia Armengol.
Pierwsze zadanie szachowe ułożył Kalif Mutasim
Blllah w czasie panowania w Bagdadzie (834-^42).

Kalendarzyk zebrań
Zebranie „Jaskółki“ katowickiej.
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Woj. 61. oddział
„Jaskółka“ w Katowicach - Śródmieściu urządza w
swym lokalu w środę 4 b. m. o godz. 20 zebranie człon
kowskie. — W sobotę 7 bm. oddział urządza zabawę ję*
sienną w lokalu „Strzecha Górnicza**, ul. Andrzeja 21
Wstęp za zaproszeniami, które wyśle prezes oddziału
p. Jerzy Dulowskl, Katowice, ul. Wawelska 1, II p.

Baczność powstańcy z pow. Opole-Olesnol
Zbiórka członków Zw. Powst. SI. grupy uch. Opolsko-Oleskiej w Katowicach w niedzielę 1 bm. o godz. 15
przed sekretariatem Powiatu Katowickiego przy ul.
Młyskiej nar. Stawowej.
Zebranie miesięczne Grupy uch. Opolsko-OleskleJ Zw.
Powst. 61. w Katowicach odbędzie się w środę 4 bm. o
godz. 19.30 w Strzesze Górniczej. Zarząd.

łeczeństwa, koordynowanie wystąpień har
Filozofia dziecięca.
cerstwa na zewnątrz, zbieranie funduszów
— Chłopcze! a me widziałeś na drodze koni
na potrzeby pracy harcerskiej.
z wozem?
— A nie widziałem.
— Oj rety! to pewnie złodzieje -je ukradli,
(R) Zgodnie z nowym statutem Związku
POPIERAJ POLSKI HANDEL!
— Ajuści, jeśli to pewnikiem złodzieje.
Harcerstwa Polskiego, Naczelnictwo Z. H. P.
na wniosek zarządu Okr. Śląskiego Z. H. P.
w Katowicach utworzyło na terenie powiatu
Prosimy porównać i przekonać się,
rybnickiego Obwód Z. H. P. z siedzibą w
Rybniku. Teren Obwodu pokrywa się z te
że najlepsze sq jednak
renem administracyjnym powiatu. Na cze
le Obwodu stoi zarząd, w skład którego we
szli: starosta Wyglenda jako przewodniczą
cy, insp. Szafran, skarbnik, prof. E. Szymań
ski, sekretarz, dr Libura, jako kier. obw.
K. P. H., Stan. Szymański jako komendant
hufca męskiego, p. Rozwadowska jako ko
Grzybowa
mendantka hufca żeńskiego oraz jako człon
kowie ks. Drobny i mjr dypl Pawlik. Do
kompentencji Zarządu Obwodu należy: re
A.;.-;prezentowanie harcerstwa wobec władz i spo

Utworzenie Obwodu Związku
Harcerstwa Polskiego w Rybniku

MAGGIE
ZUPY

Str. IS.

Niedziela, dnia I 'go listopada 1936 roku
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Czempion - !o milowy
skok naprzód w bu
dowie popularnych
odbiorników czlerolampowych. Dwa ob
wody. Trzy zakresy fal.
Głośnik dynamiczny.
Duo-Reżektor.
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ELEKTRIT RADIO

wielki
W v BOC
DOGODNE WAOUWI
POSTAWA BEZPŁATNA

ODBIORNIKI O DŹWIĘKU NATURALNYM
Do ncrbvcia w radie składnicach w całym kraju

AUTO-POTOK

■ii.

.DOBROMASZYN“
WARSZAWA, CHMIELNA

CITROEN
Ceny znacznie zniżane
Katowice, ul. Wojewódzka 32 Tel. 351-08

KATOWICE ulica Bron. Pierackiego nr. 17-19

oto dwa środki,

bez których niema

prarua

wł. S. Paperle

poleca swół bogato zaopatrzony Magazyn Futer
według najnowszych zagranicznych modeli
W okresie przedsezonowym; przeróbki po ce
nach rewelacyjnie niskich — Fachowa 1 solidna
obsługa Udzielam bezpłatnie porad fachowych

najlepszych fabryk szwajcarskich NA RAXI | aa weielkie POŻYCZKI PAŃSTWO
WE polec(631«)
A. GRU EN BAUM
KATOWICE, Plac Wolno*
6. tel. 823-91.

Ul. Km. 1741/38.

Obwieszczenie o licytacji
Ogłaszam, te w Siudę dnia 4 listopada
1936 r. o godz. ll-trj przed poi. sprzedam
publicznie w Katowicach przy ul. Kościu
szki Nr. 45 następujące ruchmoścl:
1 biurko, 1 garnitur do pisania, 1 mapę
skórzaną. 1 lampe biurową, 15 foteli, 5 szaf,
ł kanapy, 1 lumpe z 8 Żarówkami, 2 lampy
z 10 Żarówkami, 1 lampę z 9 Żarówkami, 1
lampę stojącą, 1 lampę wiszącą z 6 żarów
kami 1 lampę 1-Zarówkową, 2 lampki na
etollki nocne, 3 lumpy kloszowe, 1 stolik
do palenia, 1 garnitur do palenia (mosięż
ny), 6 krajobrazów, 1 stół do rozciągania,
12 krzeseł, 1 kredens
3 stoliki, 3 stoliki
nocne, 2 lichtarze, 2 tace niklowe, 3 wazy
kryształowe, 1 fotel mały z poduszką, 4 sto
jaki na kwiaty. 1 wózek do podawania her
baty, 13 dywanów różni o rozmiaru, 2 pół
miski białe, 3 wazoniki mai., 10 szklanek,
1 leżankę, 1 komodę ze szklanną płytą, 3
umywalnie z płytami marmurowemi. 1 psy
che z 3 lustrami, 1 maszynę do szycia „Sin
ger“, 1 garderobę białą z lustrem, 2 szafki
I chodnik 6 mtr., 1 lustro owalne 1 lustro
z podstawka, 5 garniturów męskich, 1 futro
męskie, 1 serwis do obiadu ua 12 osób, 24
kieliszki do wina, 30 ezt porcelany, 24 lyżk' srehrn , 24 widelce srebrne, 36 szt. noży
srebrnych, 8 figurek fajansowych, 2 pół
miski niklowe. 1 półmisek kryształowy I 1
wazę na kwiaty oszacowane na łączną su
mę 6600,— zł., z wyjątkiem rzeczy srebr
nych. które oszacowane zostaną przed li
cytacją.
Ruchomości powyższe oglądaó można na
m eiscn spr -dąży 1/4 godz. przed rozpo
częciem licytacji
DEJA. Komornik Sądu Grodzkiego
w Katowicach rewiru lit.
,5618)

III. Km. 2092/36.

Obwieszczenie o licytacji
Ogłaszam, te w czwartek dnia 5 listo
wda 1936 r. o godz 10-teJ przed , i hidnleni
sprzedam publicznie w Mysłowicach przy
ul lev Katowickiej nr. 9 m stepujące przed
mioty:
1 -.egar regułutor szafkowy stojący, Z
fotele klubowe skórzane. 1 lustrj duże
z podstawką.
Wartość
szacunkowa tych ruchomości
wvnoel 57n.- *?•
Ruchomości powyższe
oglądać
można
na miejscu sprzedaży 1/4 godz ay przed
rozpoczęciem licytacji.
GÓRSKI Komornik Sądu Grodzkiego
III rewiru w Myaiowlcaca.
tS613)

Magiel

PENSJONAT

„Ślązaczka“
WISŁA
5 minut
od przystanku
Dziechcinka
Telefon Nr 68.

Zadowolona twarz każdej Pani
jest dowodem

debreg® i tajiieg® kupna
w składzie materiałów wełnianych I jedwabnych

A. WaSSC^Ell i SK3

SOLIDNE MEBLE

Chorzów I, ul. Jagiellońska 3,

w najlepszym wykonaniu po umiarkowa
nych cenach poleca

Specjalność

wyprawy

telefon 415-98

ślubne.

Skład i Fabryka Mebli

Karol Grabowski

IIIIIUEIIBflllllllllllHIliailllllllllB
SZANUJ SWÓJ CIĘŻKO
ZAPRACOWANY GROSZ!

zał. 1871

Choridw BI, ul. 3 Mała 7
Tel. 408-90

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

niż za cenę biletu H-eklasy możemy podróżo
wać samol9.am.

P. L. L. „Um“.
Illlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Przy zapotrzebowaniu dobrych zegar«ów
towarów złotniczych
oraz
na
kryć stołowych zapraszam W P. uprzejmie do kupna
Gwarancja dłu
goletnia. najniższe ceny, obniżone w
obecnej porze.

EMIL STILLER
Katowice. 3-go Maja 36 — Proszę na
moją Firmę dobrze uważać!
(2298)

liiininimiiiiiHimiiiiiiiiiniHiiiimiii

SZTANDARY - iHORĄGWIE
kościelne, związkowe,
w znanym aolldnym fachowym wykonaniu
DOSTARCZA

NAJTANIEJ

„Si-TU^A liOStiELNA"
v/ł. M. Spychajówna
KATOWICE, ul. Francuska nr 9. II ptr.
(naróżn.k ul. Mariackiej).
Sprzedaż materiałów, trendzli lip. Przybo
rów.
(5379)

miiimiiiimiiiiiiiiiniiiinimłiHiiinn

Lcyiacia
różnego rodzaju mebli aparatów
maszyn i towarów odbędzie się dnia
6 listopada 1936 roku o godz 10 w
magazvivie Urzędu , Skarbowego w
Siemianowicach Sl„ ul. Sobieskiego
Nr 2.
.
(5609)
Urząd Skarbowy
W Siemianowicach ŚL

księgowości przebitkowej „Definitiv" od
będzie się w dniach 3, 4 1 5 listopada b. r.
w gmachu Męskiej Szkoły Wydziałowej.
Katowice, ul. Szkolna 9 w czasie od 18.3Ö
do 20.30. Wstęp na kura jest

bezpłatny
po poprzednim zgłoszeniu się w firmtt
„DEFINITIV“, Katowice, ul. Wojewódzka
nr. 58, gdzie też Interesenci otrzymać mają
bliższych Informacji. Telefon 80896. (6122)

iimiiimimiimmmmiiiiiimiimmii
MAM 200.000 zł. posagu!
Szukam męża, oszczędnego, który starą
garderobę zamienia na najlepsze bielskie
materiały w znanej na całym Śląsku firmie

„UBRANIOZMIAN“
KATOWICE, 8 Maja 38,

Sąd Grodzki w Katowicach.
V E 1816/36.

Najtaniej

kupisz

solidne, modne 1 eleg.

MEBLE
Jak: sypialnie, Jadalnie, gabinety maho
niowe, orzechowe i w innych szlachetnych
łom erach oraz kuchnie w firmie

dnia 2 gruunia 1936 roku
o godzinie 10.00

w pokoju 58 Sądu Grodzkiego w
Katowicach
Oszacowanie, odpisy księgi wie
czysty wyciągi katastralne i warun
ki licytacyjne mogą być przegląda
ne w godzinach przyjęć w sekreta
riacie sadowym (pokój 59).
Kajo w i Ł&. dnia 17 października 1936.
Sad Grodzki
(5612)

teł. 815-37,

o

licytacji

Ogłaszam, że w czwartek dnia 6 listo
pada 1930 r. sprzedam publicznie w Kato
wicach następujące ruchomości:
VIII. Km. 1309/36 (IX. Km. 1314/34)
przy ul. Min. Fierackiego Nr. 12 o godzi«
nie 10.45:
1 kasa Natl .nal, biała metalowa, 1 stó;
bufetowy z aparatem na piwo na 3 kur
ki, 1 klosz na potrawy, 1 aparat radio
wy na 5 lamp „Richterwerke“ 1 1 głoś
nik,
oszacowane na łączną sumę 800,— zi.
VIII Km. 1055, 1258, 1308, 1348, 1392 i 1585/3«
przy ul. Marsz. Piłsudskiego Nr. 65 c
godzinie 11.30:
3 regały szafkowe, 2 lady, 110 puszek la
kieru, 220 kg. farb różnego rodzaju 1 ko
loru, 26 kg. amoniaku, 12 butelek wina
pepsynowego, S3 butelki miodu koperko
wego, 20 butelek esencyj do wódek 26
butelek W libra, 25 pudelek pudru różne
go rodzaju, 26 tubek pasty do zębów, 80
słoików porcelanowych, 70 flaszek ap
tecznych, 25 puszek laku, 20 flaszek la
kieru spirytusowego, 247 Koloryt na zi
mno, 437 Koloryt do gotowania, 2 beczki
farby w proszku, 60 flaszek wody kolońsklej, 16 butelek wody mineralnej, 4
słoje szklane z przykrywkami, 60 szt.
szamponów,
oszacowane na łączną sumą 1701,50 zl.
Ruchomości powyższe oglądać można w
dniu licytacji w miejscu 1 czasie wyżej
podanym.
KOMORNIK SĄDU GRODZKIEGO
w Katowicach rewiru VIII.
(56tl)

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO MEBLI
KATOWICE, ul. Starowlejska 3.
naprzeciw Kościoła Ewangelickiego.
Przyjmuję wszelkie Pożyczki Państwowe.
(5602)

Obwieszczenie
Nieruchomość zapisana w księdze
wieczystej Ligota Tom IV wykaz
L. 102 o powierzchni 3 644 m2 poło
żona częściowo przy projektowanej
ulicy sitanowiącej przedłużenie ulicy
H tmańskiej. o tefenie bagnistym i
nierównym, przeciętym przez dwa
strumyki, oszacowana na 7 559.20 zł.
oraz Nieruchomość zapisana w księ
dze wieczystej Ligota Tom IV wy
kaz L 110 o powierzchni 3V170 m2
położona na wschód 0d ul Szadoka
o terenie równym i piaszczystym
oszacowana na 66 374 zl.
obie stanowiące własność firmy
Fabryka Chemiczny Ida w eiche Spół
ka z ogr odp w likwidacji w Kato
wicach ul Młyńska nr. 3 będą w
drodze
dobrowolnego
przetargu
sprzedane w terminie

m. 1.

(5597)

Obwieszczenie

Firmę
ZEGARY - KteGAR Ab

•

KURS
m

twói zarobek.
Najw.eksza tabrv
ka magli w Pdsce
i fabryka roni.
czych
maszvn
Inż Józef Bartec.1. Żory Q śi

Henko

32
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Najnowsze modele na składzie

: e

„SINGER“

OterSrieniowo • bę
benkowa do szvcia I hafto szvjaca
wprzód 1 wstecz z 30-letnia jrwaraccia. — Dostawa na koszt firmy —
Ilustrowane cenniki bezpłatnie. 386

Samochody, części, przybory
opony i oleje
5560
Wyłączne zastępstwo samochodów

P1Z/330

160

NOWE SYST,

DRUKI
WSZELKIEGO RODZAJU DLA
URZĘDÓW. ORGAN1ZACYJ,
TOWARZYSTW i PRYWATNEJ
KLIENTELI DOSTARCZA

DRUKARNIA SLĄSKA
aPOŁKA Z UUKA1N. UUPOW.

KATOWICE
NAROŻNIK UL. BATOREGO 2
l ULiCY KOŚCIUSZKI NR. 15
TELLE ON NR. 30Ö-78 i 304-26

VI. Km. 2663/34 1 1506/39.

Obwieszczenie o licytacji
Ogłaszam, że sprzedam publicznie na«
stępujące ruchomości:
1) Dnia 4. XI. 1936 r. o godz. 10 w Ka
towicach - Brynowle przy ul, Brynowskief
nr. 85:
2 stoły, 2 lampy, wagę stołową, ladę
sklepową, radio do sieci, maszynę do
szyć.a 1 zegar ścienny,
oszacowane na łączną sumę 1.230,-— zł.
2) dnia 7. "XI. 1936 r. o godz. 9 w KaU
wicach przy ul. Chorzowskiej 20:
urządzenie
fabryki elektrotechnicznej,
półfabrykaty, różne narzędzia ł różne
artykuły elektrotechniczne,
oszacowane na łączną sumę 16.977,50 zł.
Ruchomości powyższe oglądać można
miejscu sprzedaży 1/4 godz. przed licyta
cją.
KOMORNIK SĄDU GRODZKIEGO
w Katowicach rewiru VI.
(Król. Jadwigi 4).
(5610?

Magistrat miasta Katowic. Urząd
Budownictwa Naziemnego ogłasza

przetarg pisemny
na wykonanie na- i odwodnienia i ni
wykonanie robót ślusarskich i zduń
skich dla budowy domów mieszkał*
nvch pierwszej potrzeby w Katowi
cach - Zawodztu przy ulicy Cynko*
wei. Bliższe szczegóły:
pat:»
skrzynka na przetargi w domu biu
rowym przy ul. Młyńskiej nr. 4
(—) Inż. Arch, Sikorski,

Radca Budownictwa Miejskiego

1613$

Str. 16.

Niedziela, dnia i "go listopada 1936 roku.

Nr 300

Modne żyrandole

Flrany

własnego wyrobu po cenach najtańszych

CentraBa Swatta
Katowice, ul. św Jana 4
Katowice, ul. 3-go Maja 6
Katów ce, ul. Gliwicka 21/23
Chorzów I., ul. Wolności 33

brokatowe, ręcznej roboty, kapy
na łóżka, story, siatki.

(3211)

Dywany
pluszowe, boucle wełniane we
wszystkich wielkościach.

Zegary i zegarki i modna biżuteria

Chodniki

poleca firma

w wielkim wyborze, najnowsze
wzory.

E. Sachweh i Ska
Największy skład futer na miejscu — olbrzymi
wybór futer — najniższe ceny, pierwszorzędne
wykonanie. Pracownia prowadzona przez oypl.
mistrza kuśnierskiego.

narzuty

Chorzów I, ul. Jagiellońska 1
6126

w wielkim wyborze.

f Specjalista chorób skórnych i wenerycznych

vrdwtycuvm,

l

Linoleum

J

chodniki i dywany, we wszystkich
wielkościach i szerokościach.

Dr. Józef Weinheóer g
Kosmetyka
Leczenie żylaków
Katowice, Pocztowa 3 . Tel. 342-95. Ordyn. 9-1, 3-6

lulu1 Helis I Si
Chorzów I, ul. Wolności 28 — Tel. 413-48

50 Gr.

.
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56U4
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NAGRODZONE ZŁOTYM MEDALEM NA

cny

UJ.M.EL.1936«

Drzewka i krzewy
owocowe 5554

%wjł, {& już Wszyscy
«.mogo nabyć jedyny w swoim rodzaju preparat -VETO™
NOWE OPAKOWANIE za zł. 1.95 (do 8-10-kroteego użytku). Opakowanie dawne, oryginalne (do
20 krotnego użytku) ceno zł. 3.—%

|
|

Zadać w aptekach i drogerjach.

t

w odmianach pewnych 1 czystych
sprzedaje

Zarząd Sadowniczy „Glinka“
(Wlasiiuśc i\rakowsKiego Towa
rzystwa Ogrudn C^ego)

7-mio obwodowa superheterodyna o niezwy
kłych zaletach Automatyczna kompensacja :d~
djngu 130 stacji ua 3-ch zakresach! Najnow
sza pentoda AL4 dużej wydajności. Q!ośmk
koncertowy
udoskonalony odbiornik dalekosiężny 3‘obwodowy z filtrem widmowym ALFABETYCZNA
SKALA 3 zakresy fal. Koncertowy głośnik
Idealny aparat dla osób o skromnym budżecie.
Odbiór całej Europy Wyłączanie stacji loka.nej. Nowoczesny kształt skrzynki

w Pądniku Czerwonym
telel. 170-33

poczta w miejscu

Dla każdej Rodzin

Bądź nowoczesnym
i podróżuj
Loren

s

Meridioi

■
■

Bilety w biurach P. L. L. »LOT“, w większych biurach podroży i u port) ero w
większych hoteli.

»Ä..... -

NIE WYSYŁAMY AGENTÓW!
Dlatego sprzedajemy najtaniej zt
gotówkę na raty 1 pożyczki państw,
radioaparaty, maszyny do szycia !
do plet nia
(biurowe, waJizkowe>
nowe okazyjne. Kupujemy i zamie
niamy używane maszyny. Firma ka
tolicka. „ŚLĄSKI DOM MASZYN“.
Katowice, Kościuszki 3. Warsztaty
reparacyjne na miejscu.
(5586)

WSZĘDZIE DO NABYCIA

Do

nabycia

w

pierwszorzędnych

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
|
WOLNE POSADY
g
Poszukujemy inteligentnych zdolnych
akwizytorów do stałej pracy w dzia
le księgarskim Newy artykuł Zgły
gżenia kierować: Katowice. Krakow
ska 92 II p Kraków Lubomirski ę
xo 39, m 2 Lwów. Senatorska 8
II p Wilno. Stara 30 m. 2.
(55771
Panienka do Sietnjej dziewczynki,
potrzebna. Język polski i francuski
Zgłoszenia do Administracji Polski
Zachodniej pod .3843“
(6115)

firmach

radiowych.

Ili
POSAD »-OSZUKUJĄ

Wykwalifikowana krawcowa domo
wa z pierwszorzędnym szyciem po
szukuie pracy od zaraz. Zgłuszenia:
Chorzów 1 ul św tacka 4. Rose
(6128)
Przyjmę jakąkolwiek uczciwa pracę
Zgłoszenia do Administracji Poisk.
Zachodniej pod .3860“
(6118)
SPRZEDAŻE

Samouczek rachunkowy 1 geometrii
Sitowskieg-o 1000 zadań rozwiąza
nych Łatwa nauka bez nauczyciela.
Uniwersalny poradnik dla Każde
go zawodu Cena 4,S0 zi Wpłaco
ne przekazem z góry z posyłką 5.10
zl. Za zaliczeniem poczt 5 80 z! wy
syła: Księgarnia Mikulskiego. Kato
wice. Mariacka 2.
(4992)

g

Mufki i torebki damskie do płaszczy
1
Akwizytorów i Domokrążców przy kostiumów po cenach przystępnych
wysokiej prowizji na pierwszorzędne wyrabia się: Katowice Krakowska
(5600)
artykuły masowego zbyta na posz 2 m 12. dom ..Polski Fiat“.
czególne miejscowości,
względne Pianino marki . Sohütz’a“ z powodu
powiaty województwa śląskiego — wyjazdu do sprzedania Mysłowice,
orzyjmuje Wiktor Garcorz Handel ul Polna 1. m 3.
(5995)
Towarowy. Chorzów II. 3 Maja 17.
W dnie powszednie od godz 13 — Majątek 1100 mórg Poznańskie, po
20.
(6117) wiat Środa — pełne ząbudt-wanto.
inwentarze — zbiory — przy kolei
Okazyjnie
Miody pan otrzyma stałą posadę. — 230 złotych morga
Oferty tylko z życiorysem, referen sprzeda właściciel Zgłoszenia: Tro
cjami i event, odpisami świadectw janowski Poznań. Masztalarska 6.
(5583)
4o Administracji Polski Zach odm ej
pod nr .3864“
(613i J Maszyny do szycia światowych ma
rek. maszyny do pisania fabr nowe
Kalkulator * mechanik z kilkuletnią od 280 zl. radio aparaty udoskona
praktyką warsztatowa i znajomością lone gwarantujące pierwszorzędny
rysunków poszukuje poważny zakład odbiór rowery gwarantowane róż
przemysłowy na Górnym Śląsku nych typów poleca najtaniej i na do
Oferty z życiorysem, odpisami świa godnych warunkach Ajentura Pol
dectw szkolnych i pracy skierować sk.ch Maszyn F. K
inż Ryszard
do Administracji Polski Zachodniej Wiśniewski Sp zoo Katowice,
pod .Kalkulator - Mechanik". (612U Mickiewicza 14 tel 326-09 Przyj
mujemy przy zakupie wszystkie Po
(5308)
Poszukuje się operatora (aparatura życzki Państwowe
dźwięk ) początkowa płaca zl 12b,— Pianina krajowe i zagraniczne na
miesięcznie. Oferty z życiorysem . spłaty, pod fachową gwarancją sprze
fotografia ..Kino Miejskie“ Cieszyn. daje Leuschner. Katowice Kościusz
(6105) ki 11.
(6120)

Radio " aparaty
pierwszorzędnymi
fabryk, rowery maszyny do szycia
Pisania nowe. używane Kupujemy
zamieniamy maszyny do pisania szy
c.a Śląski Dom Maszyn. Katowice.
Kościuszki 3
(5251)
|

Biurko męskie (jasny dab lub orzech)
kupie okazyjnie. Zgłoszenia do Adm
P Z. pod ..Biurko“
(6133)

Dwa sklepy oraz piwnice do wyna
jęcia na ul. Dąbrowskiego 10—12 w
Chorzowie I
(6132)

g

KUHN«

Zakup złota, srebra platyny po naj
wyższych cenach .Zlotopol“ Kato
wice. Słowackiego 39.
(5569)
MIESZKANIA

izesze codziennie z wielkiem za
interesowaniem czytają drobne
ogłoszenia w największym i naj
skuteczniejszym organie ogłosze
niowym: Ilustrowanym Dzienniku
Śląskim

|

Elegancki lokal sklepowy przy ul,
Dyrekęyjnej w Katowicach na sezon
zimowy od zaraz do wynajęcia Ot,
do Administracji Polski Zachodniej
pod n-r „6132“.
(6133)

Dom w Katowicach nowszy, większy
obiekt ckoto 400 000 zł kupię za go
tówkę bezpośrednio od właściciela.
Oferty do Administracji Polski Za
chodniej pod nr ..3863“.
(6120)

Tysięczne

LOKALE

S pokojowe tpieszkanie z wszelkienu
wvgodämi. słoneczne j ciche w po
bliżu parku Kościuszki do wynajęcia
o-d zaraz Wiadomość: ul. Słowackie
go 16 I p telefon 312 23
(613-1)
4 pokojowe, komfortowe mieszkanie
od zaraz do wynajęcia. Zamkowa 84
(6.13)

POKOJE

1

Pokoi dobrze umeblowany, zupełnie
niekrepujący, poszukiwany
Zgłusz,
do Adm P. Z pod „15 lTstopad“.
(5999!
Pokój z łazienką, .przedpokojem od
zaraz do wynajęcia Zamkowa 84
(6114)
|

R U Z N E

1

Pielęgnacja twarzy systemem ame
rykańskim, naturalnymi ziołami In
stytut ..Sadłemary“ Katowice Młyń
ska 5. Poradnia bezpłatna!
(5583)

Od 1 listopada br. nowoorwareto
Biura Matrymonialnego Panie. Pa*
3 pokoje z kuchnią, łazienką, kom nowie, poszukujący dobrych partyj.
fort blisko przystanku autobusowe zechcą się zgłosić. Katowice, ul,ca
go i tramwajowego tanie do wyna Andrzeja 11 I piętro w podwórzu.
jęcia w śródmieściu Chorzowa Przy Dyskrecja ściśle zapewniona (6116)
ulicy 11 Listopada 5 (koło Placu
Mickiewicza).
Dozorca Skorupa.
Tel 331 37.
(5503.
paszportowe dobrze szybko tanio
2 mieszkania 3 pokojowe z kuchn ą. A via - Film Młyńska 3
(5891)
komfortem na Stadionie w Chorzo
Obelgę
rzucona
p
Janowi
KozikowJ
wie od 15 listopada do wynajęcia.
Zgłoszenia do Administracja Polski wycofuję i przepraszam. Eryk K&tZachodniej pod ,.J K.“
(6114) tusch.
(5998)

FOTOGRAFIE

